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Domnului deputat 

   Sorin Mihai Cîmpeanu, 
  Preşedintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 
 
 

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

În  conformitate  cu  prevederile  art.94 din  Regulamentul Camerei   
Deputaţilor,  republicat, Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile   
omului,    culte   şi  problemele  minorităţilor   naţionale, cu adresa nr. Pl-x 437/2020  
din  14 septembrie 2020,  spre   dezbatere  şi  avizare,  Propunerea legislativă  pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, înregistrată  cu  
nr.4c-6/512 din 15 septembrie 2020. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
În şedinţa on-line din 21 septembrie 2020, membrii comisiei au 

examinat propunerea legislativă în conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi în  urma  dezbaterilor  au  
hotărât,  cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil, cu amendamente 
admise, prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezentul aviz.  

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 

elena.zorila
Conf cu originalul



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Textul initial Text propus de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 

1.     “12. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
    «(1) Toate minoritățile vor învăța în mod obligatoriu 
limba română»”. 

    Se elimină. 
 
Autor: Deputat Iusein Ibram 
            Grupul parlamentar al minorităților naționale 
 

   Se încalcă dreptul persoanelor 
aparținând minorităților naționale, 
garantat prin Constituție, de a fi 
instruite în limba lor maternă,  

2.            
    “13. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc trei noi 
alienate, alin.(11)-(13), cu următorul cuprins: 
    (11) Celelalte materii școlare pot fi predate în limbile 
naționale, cu manuale avizate și elaborate de  Editura 
Didactică și Pedagogică 
………………………………………………………………”.

    
    “13. La articolul 45, după alineatul (1) se introduc trei noi 
alienate, alin.(11)-(13), cu următorul cuprins: 
    (11) Celelalte materii școlare pot fi predate în limbile 
minorităților naționale, cu manuale avizate și elaborate de  
Editura Didactică și Pedagogică 
……………………………………………………………..”.
 
Autor: Deputat Iusein Ibram 
            Grupul parlamentar al minorităților naționale 

    Pentru o corectă reglementare. 

3.     “13. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce trei noi 
alienate, alin.(11)-(13), cu următorul cuprins: 
……………………………………………………… 
    (13) Școlile care nu cultivă atitudinea pașnică și 
cooperantă vor pierde licența de funcționare, la fel și 
școlile ce nu oferă o educație performantă în interesul 
copiilor. Verificarea comportamentului școlilor se va face 
cu ajutorul evaluatorilor specializați și a organelor de 
supraveghere ale statului”. 
 

     Se elimină. 
 
 
Autori: Deputat Iusein Ibram și 
              Deputat Daniel Vasile 
              Grupul parlamentar al minorităților naționale 
 

   Reglementarea propusă este 
neclară și subiectivă. 

 


