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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 
 

                                                                                             Bucureşti, 24 aprilie 2018 
                                                                       Nr.4c-18/100  

 
 
 
 

AVIZ  
asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

 Legii nr.1/2011 a educației naționale 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în 

avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale, trimisă prin adresa nr. Plx 29/2018 din 19 martie 2018, înregistrată cu 

numărul  din 4c-18/100 din 21 martie 2018. 

Potrivit prevederilor art.75 alineatul (1) din Constituţia României, republicată,  Camera 

Deputaţilor este  primă Cameră sesizată. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  24 aprilie 2018.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011, în sensul introducerii în învăţământul gimnazial, pentru clasele V-VIII, pentru 

perioada 2018-2020, a disciplinei „Istoria unificării şi reunificării românilor”, în învăţământul 

liceal pentru clasele IX-XII/XIII, începând cu anul 2018, a disciplinei şcolare opţionale 

semestriale „Istoria Marii Uniri” şi, începând cu anul 2019, disciplina şcolară opţională 

semestrială „Curs introductiv de istorie, acte şi proceduri parlamentare”. Pe de altă parte, 

pentru anul universitar 2018-2019, ca disciplină de studii facultativă „Istoria Marii Uniri din 

1918”, iar pentru anul universitar 2018-2019 în cadrul planurilor de învăţământ cu licenţă, ca 
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disciplină de studii facultativă semestrială „Cursul de noţiuni introductive privind proceduri 

legislative şi organizare parlamentară” pentru anul I şi II universitar. 

 

  Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, precum și avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1056/6.12.2017. 

 

             În urma examinării Propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 
 
 

 
 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Mona Alesandru 
 


