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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx.348/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.348 din 3 septembrie 2018,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea
articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului
Legislativ nr.620/26.06.2018, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social nr.3264/12.06.2018 și Punctul de vedere negativ al
Guvernului nr. 1280/DPSG/02.07.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul reglementării posibilităţii finanţării de către stat a învăţământului postliceal particular acreditat.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.
73 din Constituţia României, republicată.
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat
ca invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, doamna Monica Marinescu - consilier în cadrul
Ministerului Finanțelor Publice.
3. 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.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 25 septembrie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri,
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- prin prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
se modifică alin. (2) al art. 9 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, soluționând situația
discriminatorie invocată de inițiatori. De aceea, adoptarea inițiativei legislative ar duce la crearea unei suprareglementări;
- nu se impune modificarea art. 101 în forma propusă în inițiativă deoarece textul în vigoare se referă strict la învățământul postliceal
special de stat, justificându-se astfel alocarea de fonduri pentru acest nivelul de învățământ;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în
conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare
însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010,
republicată, şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de
impact.
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