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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 , trimis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru învățământ, spre dezbatere pe fond, 
prin adresa nr. Plx.212 din 13 aprilie 2022, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                  PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                               Natalia – Elena INTOTERO 
 
 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea  
Legii educației naționale nr.1/2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru învățământ, au fost sesizate, prin adresa     
nr. Plx.212 din 13 aprilie 2022, spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 11 aprilie 2022. 
    La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Economic şi Social și Consiliului Legislativ, avizele negative ale 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi și Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi și punctele de 
vedere negative ale Guvernului și Ministerului Finanțelor. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, în vederea creșterii 
finanțării suplimentare care se acordă, în prezent, universităților publice de la 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
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bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Educației, în concordanță cu 
obiectivele de dezvoltare națională  și cu performanța asociată obiectivelor 
strategice. Se propune majorarea ponderii finanțării suplimentare de la 30% la 50% 
din suma alocată la nivel național, universităților de stat, ca finanțare de bază, 
precum și instituirea unor reguli referitoare la cheltuirea sumelor provenind din 
fondul de dezvoltare institu țională a universităților publice. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru învățământ au examinat 
propunerea legislativă în şedinţe separate.   

Comisia pentru învățământ  a dezbătut propunerea legislativă în ședințele 
din data de 27 aprilie și 10 mai 2022.  La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 deputați 
din totalul de 26 membri ai Comisiei. În urma examinării inițiativei legislative și a opinii lor 
exprimate, membrii Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu 17 voturi pentru respingere, 4 
voturi împotriva respingerii și 3 abțineri, adoptarea unui raport preliminar de respingere. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a examinat propunerea legislativă 
în ședința din 25 mai 2022. La lucrările comisiei au participat deputații conform listei 
de prezență.  În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 
deputații prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
respingerea propunerii legislative. 

La dezbaterile acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 
invitați, domnul Ionel - Florian  Lixandru, secretar de stat și domnul Cătălin Marcu, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației și domnul senator Cosmin-Marian 
Poteraș, în calitate de inițiator. 

În consecință, ca urmare a  examinării propunerii legislative și a opiniilor 
exprimate, deputații prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a 
propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, deoarece: 

• conținutul inițiativei legislative nu este corelat și integrat cu celelalte 
prevederi din Legea nr. 1/2011, care au ca obiect finanțarea suplimentară a 
învățământului superior, modificările propuse încarcă norma primară și vin în 
contradicție cu prevederile art. 193 alin. (7), care menționează că finanțarea 
instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se va face pe baza unor 
metodologii; 

• modificarea art. 219 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 în sensul dorit 
de inițiatori este mai restrictivă decât textul în vigoare și totodată, dă naștere unei 
duble reglementări, deoarece art.130 și art.192 din Legea nr. 1/2011 deja 
reglementează obligativitatea publicării anuale a rapoartelor; 

• trimiterea la aplicarea prevederilor art. 125 din Legea nr. 1/2011 
generează dublă reglementare, deoarece, conform art. 124 din aceeași lege, 
răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior să respecte 
legislația în vigoare și să asigure eficiența managerială și eficiența utilizării 
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resurselor, în cazul universităților de stat, și a cheltuirii fondurilor din surse publice, 
conform contractului instituțional. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
                 PREŞEDINTE,                                                           PREȘEDINTE, 
 
       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                     Natalia – Elena INTOTERO 

 
 
                  SECRETAR,                                                               SECRETAR, 
 
       Iulius – Marian FIRCZAK                                     Rodica - Luminița BARCARI 

 
 
 
                                                                     
Şef serviciu,                                                                                                                                         Şef birou,                                                                                                                            
Giorgiana Ene                                                                                                                                                     Ioana Mînzu 
 
Consilier,                                                                                                                                                              Consultant,                                                                                                                                                                                                                                              
Simina Alexandra Mocanu                                                                                                           Laura Ștefania Ungureanu 
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