PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 15 martie 2007
Nr.29/79
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare (Pl. x. 42/2007)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 42/ 5 martie
2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Pl. x. 42/2007).
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, în sensul
aplicării învăţământului particular aceloraşi standarde de evaluare, obligaţii şi facilităţi ca învăţământului de stat.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.

3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii
legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
domnul Dumitru Miron - secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării; doamna Megdonia Păunescu - director, Direcţia
management, evaluare instituţională şi programe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 martie 2006, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, propune adoptarea
propunerii legislative, cu amendamentele din Anexă.
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Anexă
I. Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

Text Legea nr. 84/1995

---2.
----

3.

4.

Text propunere legislativă
Titlul Legii: Lege pentru modificarea
şi completarea Legii învăţământului
nr.
84/1995,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare
ARTICOL
UNIC
–
Legea
învăţământului
nr.
84/1995
cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentelor)
Titlul Legii:
Lege pentru
modificarea şi completarea
Legii
învăţământului
nr.
84/1995
„ARTICOL UNIC – Legea
învăţământului nr. 84/1995,
republicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 606 din 17 aprilie 1999, cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează
după
cum
urmează:”

1. Art. 103, alin. (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Învăţământul particular cuprinde atât
Art. 103 – (1) Învăţământul
Se elimină.
particular
cuprinde
atât învăţământul preuniversitar, cât şi
învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar.
cât şi învăţământul universitar.
2. Art. 103 se completează cu două „1. După alineatul (4) al
alineate noi (5) şi (6) după cum articolului 103 se introduc
urmează:
două noi alineate, alin. (5) şi
(6), cu următorul cuprins:”
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Motivare
Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.
Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

Textul
în
forma propusă
de iniţiator este
deja în vigoare
prin Legea nr.
480/2006.
Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

----

----

5.

----

(5) Sponsorizările, donaţiile şi alte
subvenţii din partea unor societăţi
comerciale, persoane juridice şi fizice,
precum şi veniturile dobândite prin
microproducţia sau servicii asigurate de
şcolile particulare sau cooperatiste, vor
fi deduse din plata impozitelor şi scutite
de TVA.

„(5) Sponsorizările, donaţiile şi Pentru un plus
alte subvenţii din partea unor de
rigoare
societăţi comerciale, persoane normativă.
juridice sau fizice, precum şi
veniturile
dobândite
prin
microproducţia sau servicii
asigurate de şcoli, vor fi deduse
din plata impozitelor şi scutite
de TVA.

(6) Elevii şi profesorii din învăţământul
particular preuniversitar vor beneficia de
aceleaşi facilităţi ca şi elevii şi profesorii
din învăţământul preuniversitar de stat
(manuale şcolare, reduceri pe liniile de
transport
în
comun,
alocaţii,
eliminarea taxelor de la examenul de
bacalaureat, facilităţi pentru călătoria
cadrelor didactice).
3. Articolul 115 se completează cu
două noi alineate (4) şi (5) şi vor avea
următorul cuprins:

(6) Elevii şi profesorii din
învăţământul
particular
preuniversitar vor beneficia de
aceleaşi facilităţi ca şi elevii şi
profesorii din învăţământul
preuniversitar de stat.”

Nu
este
necesară
enumerarea; se
subînţelege din
prima parte.

„2. După alineatul (3) al
articolului 115 se introduc
două noi alineate, alin. (4) şi
(5), cu următorul cuprins:”

Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

(4) În învăţământul preuniversitar
particular Consiliul profesoral al unităţii
respective de învăţământ decide în
legătură cu menţinerea personalului în
activitatea didactică sau de conducere,

„(4)
În
învăţământul
preuniversitar
particular, Pentru
Consiliul profesoral al unităţii claritatea
respective de învăţământ decide textului.
în legătură cu menţinerea
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după împlinirea
pensionare.

6.

vârstei

legale

în
activitatea
de personalului
didactică sau de conducere,
după împlinirea vârstei legale
de pensionare.”

(5) Patrimoniul unităţilor de învăţământ
Text nemodificat.
particular preuniversitar este proprietatea
privată a acestora.
4. Articolul 117, alineatul (4) va fi „3. Alineatul (4) al articolului
117 se modifică şi va avea
modificat după cum urmează:
următorul cuprins:”
(4) Unităţilor de învăţământ cooperatist
Art. 117 – (4) Unităţilor de
învăţământ cooperatist li se li se aplică toate prevederile, obligaţiile
Text nemodificat.
aplică prevederile art. 115.
şi drepturile învăţământului particular
preuniversitar.
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