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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2014 privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 (PLx. 179/2014) 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 179 din 14 
aprilie 2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 253 alin. (1) lit. a) și b) şi completarea Anexei din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul punerii de acord a prevederilor declarate 
neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 106/2014 cu dispozițiile Constituției României. Astfel, se acordă 
posibilitatea cadrelor didactice calificate, care au obținut cel puțin nota/media 7 la concursuri de titularizare în învățământul 
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preuniversitar de stat în ultimii 6 ani și care sunt angajate deja pe perioadă determinată, de a fost repartizate în ședință publică de 
către inspectoratul școlar pe posturi didactice/catedre vacante și viabile.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 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 23 aprilie 2014, Comisia  a propus, cu 12 voturi pentru şi 2 abțineri, adoptarea 
proiectului de lege  în forma prezentată de inițiator. 
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