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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 09 decembrie 2015                 
Nr.4c-9/278 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

(Plx. 794/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.794 din 23 noiembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea susţinerii învăţământului liceal cu profil agricol. 

 
 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 pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
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 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 Naționale şi Cercetării Științifice. 
 
 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 primă Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 08 decembrie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - inițiativa legislativă nu stabilește concret care sunt atribuțiile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) și ale 
Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice (MENCS) referitoare la finanțare, curriculumul aplicat, resursele umane, 
organizarea și funcționarea consiliului de administrație al liceelor în cauză; 

- liceele agricole, ca și toate celelalte unități de învățământ profesional și tehnic, funcționează în subordinea MENCS în ceea ce 
privește organizarea și funcționarea procesului de învățământ. Totodată, salarizarea cadrelor didactice se face tot de către MENCS, în timp 
ce cheltuielile de administrare sunt asigurate de autoritățile locale; 

- referitor la procesul de învățământ, curriculumul școlar care se aplică în unitățile de învățământ agricol include curriculumul de 
trunchi comun, prin care este asigurată egalitatea de șanse a elevilor în pregătirea acestora. Elaborarea curriculumului de specialitate și 
stabilirea calificărilor obținute sunt realizate în colaborare cu reprezentanții MADR. 
 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
 
             

Consilier parlamentar 
                                                                                                               Ioana Florina Mînzu  
                   


