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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx 172 din 26 aprilie  2011, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
avizul Consiliului Legislativ, precum şi avizul Consiliului Economic şi Social.  
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 45 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul 
ca dispoziţiile articolului (6) ale acestui articol, prin care se prevede ca în cazul unităţilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare 
în limbile minorităţilor naţionale, singulare în municipiu, oraş sau comună, se acordă personalitate juridică, indiferent de efectivul 
de elevi, să se aplice şi în cazul unităţilor de învăţământ cu predare în limba română, în localităţile unde populaţia română este 
minoritară.  
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 2. În funcţie 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 16 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului.  
 
 5. 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. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 03 mai 2011, Comisia, cu 14 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva respingerii şi          
1 abţinere, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, pentru evitarea dublei reglementări, având 
în vedere faptul că la alineatul (3) al art. 19 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se prevede posibilitatea înfiinţării, la cererea 
părinţilor sau tutorilor legali, de unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limba română, cu personalitate juridică, în 
unităţile administrativ-teritoriale în care numărul elevilor nu se încadrează în efectivele prevăzute de lege. 
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