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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

                  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii învăţământului 
nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de un grup de senatori şi 
deputaţi ai P.C., trimisă cu adresa nr. Pl-x 546 din 24 septembrie 2007  şi înregistrată cu 
nr.31/1001 din  25 septembrie 2007. 

 În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 4 octombrie 
2007. 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil, cu unele observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, nr.1197 
din 13.09.2007. 

Guvernul nu a trimis punctul de vedere solicitat cu adresa nr. Pl-x 546 din 5.09.2007. 
                   În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă a  propunerii legislative, cu următoarele 
amendamente admise: 
 
 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

                        
                   Lege 
pentru modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

 
Lege 

pentru modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr.84/1995 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 
- Intervenţia legislativă 
vizează atât 
modificarea cât şi 
completarea actului 
normativ de bază. 

 
2. 
 
 
 
 
 

 
Art. I - Legea învăţământului 
nr.84/1995, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.606 din 10 
decembrie 1999, cu 
modificările şi completările  

 

      
  Articol unic - Legea 
învăţământului nr.84/1995, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.606 din 10 
decembrie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 

 

 
-   Art. I devine 
Articol unic, ca urmare 
a eliminării Art. II, iar 
textul este pus de acord 
cu titlul propunerii 
legislative. 

Administrator
Original
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

  
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

 
şi se completează după cum 
urmează: 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

 

 
3. 

 
Art. II – Prezenta lege intră 
în vigoare în 3 zile de la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
- Se elimină 

 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
       -      Norma 
cuprinsă la acest articol 
se elimină ca 
redundantă, fiind 
conţinută la art. 78 din 
Constituţia României, 
republicată. 
 

 
             În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.(3) lit.n) din  Constituţia României, 
republicată . 
 
 
 
 
                                       PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                                       Sergiu ANDON                              George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consilier,  C. Păduroiu 
 


