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RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx. 537/2011)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 537 din 12
octombrie 2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond,
propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, avizul Consiliului
Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 77 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, în sensul sprijinirii absolvenţilor învăţământului liceal care au cel puţin media de absolvire 7, dar care nu au
promovat examenul naţional de bacalaureat, în vederea formării lor profesionale, prin acordarea posibilităţii să urmeze
un an pregătitor în universităţi.

2. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii
legislative a participat ca invitat: doamna Oana Adriana Badea – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

alin. (8) din

4. În raport de obiectul şi conţinutul ei, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 noiembrie 2011, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:
- conform legislaţiei în vigoare şi a tradiţiei învăţământului românesc, admiterea în universităţi se poate face doar
de către elevii care au diplomă de bacalaureat, acesta atestând promovarea examenului naţional de bacalaureat;
- adoptarea propunerii legislative ar crea o discriminare între elevii care au obţinut diploma de bacalaureat şi cei
care nu au promovat acest examen naţional, deoarece toţi ar urma să fie admişi în învăţământul superior.
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