
 

 

   4c-5/200/18 martie 2015 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                  Bucureşti, 17 martie 2015                    
şi problemele minorităţilor naţionale                            Pl-x  65/2015 
     
    
 
  Domnului deputat 
   Adrian-Nicolae DIACONU, 
  Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

 
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile 
omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x 65 din 11 
martie  2015, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru modificarea 
articolului 18 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  înregistrată cu 
nr.4c-5/200 din 12 martie  2015. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
În şedinţa din 17 martie 2015, membrii comisiei au examinat 

propunerea legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate  de voturi 
să îi acorde aviz negativ, cu amendamente respinse, prezentate în anexa care 
însoţeşte avizul.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Nicolae Păun 

 
 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar Elena Zorilă

elena.zorila
Original



 

ANEXĂ 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Textul propunerii legislative 
de modificare 

Textul propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

propus 
0. 1. 2. 3. 4. 

1. “Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
………………………………….. 
Art.18 (2) La solicitarea scrisă a 
elevului major, respectiv a 
părinţilor sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor, 
elevul poate să nu frecventeze 
orele de religie. În acest caz, 
situaţia şcolară se încheie fără 
disciplina Religie. În mod similar 
se procedează şi pentru elevul 
căruia, din motive obiective, nu i 
s-au asigurat condiţiile pentru 
frecventarea orelor la această 
disciplină”. 
 

     1. “Articol unic – Articolul 
18, alin.(2) din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) La solicitarea scrisă, 
anuală, a elevului cu vârsta de 
cel puţin 14 ani, în 
conformitate cu prevederile 
art.41 şi 491 din Codul Civil, 
respectiv a părinţilor sau a 
tutorelui legal instituit pentru 
elevul cu vârsta mai mică de 
14 ani, elevul poate să 
frecventeze orele de religie. În 
acest caz, situaţia şcolară se 
încheie cu disciplina Religie”. 
 
 
 

     1. Articolul unic se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
 
“Articol unic – Articolul 18, alin.(2) 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează, după cum 
urmează: 
(2) La solicitarea scrisă, anuală, a 
elevului cu vârsta de cel puţin 14 
ani, în conformitate cu prevederile 
art.491 şi 498 din Codul Civil, 
respectiv a părinţilor sau a tutorelui 
legal instituit pentru elevul cu vârsta 
mai mică de 14 ani, elevul poate să 
frecventeze orele de religie. În acest 
caz, situaţia şcolară se încheie cu 
disciplina Religie. 
(21)  Pentru elevii care nu vor 
participa la orele de religie, şcoala 
va oferi ore de etică, ca disciplină 
inclusă în trunchiul comun.

Pentru corectarea unei 
erori materiale şi pentru  
completarea 
prevederilor articolului 
18,  în vederea 
clarificării unor aspecte 
de ordin practic. 



0. 1. 2. 3. 4. 

   (22)  La orele de religie elevii vor fi 
notaţi prin calificative, admis sau 
respins, care nu vor conta la 
media generală. 
(23)  Notificările către şcoală 
pentru a fi urmate orele de religie 
vor fi depuse pentru fiecare an 
şcolar în parte 
(24)  Orele de religie vor figura în 
orar la început sau la sfârşitul 
programului 
(25)  Orele de religie sunt incluse 
în programul şcolar pe parcursul 
claselor I-XII. 
 (26) La fiecare patru ani (în 
clasele a IV-a, a VIII-a şi a XII-a), 
orele de religie vor fi predate în 
mod neutru, nu confesional, iar 
programa va include o prezentare 
a marilor religii, a istoriei acestora 
şi a conexiunilor lor culturale”. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Remus Florinel CERNEA, 
neafiliat politic 
 

 

 


