PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 14 noiembrie 2018
Nr.4C-11/307
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
(Plx. 470/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 470 din 15 octombrie 2018,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea articolului
16 din Legea educației naționale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 957/09.10.2018, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social
nr. 4883/25.09.2018 și Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1958/15.10.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.16 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili o nouă durată şi o nouă componenţă a învăţământului general obligatoriu,
după cum urmează: învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2
ani ai învățământului secundar superior, filieră teoretică, tehnologică sau profesională.
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 prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
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 13 noiembrie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, respingerea propunerii
legislative, din următoarele considerente:
- la art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 se vorbește de generalizarea învățământului liceal până în anul 2020, iar
la art. 24 alin. (3) din lege se precizează din ce este format învățământul profesional și tehnic. Pe cale de consecință, pentru coeziune
normativă, în acord cu art. 61 alin. (22) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, referirea la ”filiera teoretică, tehnologică sau profesională” trebuie să se realizeze la
art. 24, nu art. 16. De asemenea, în expunerea de motive, sunt incomplet precizate filierele liceale (absența filierei vocaționale), cât și
posibilitatea separată a traseului școlii profesionale;
- propunerea referitoare la includerea învățământul secundar superior, care cuprinde învățământul liceal și învățământul profesional,
în învățământul general obligatoriu a fost preluată ca amendament în textul Legii pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018 (Plx. 447/2017/2018), având în vedere că cele două inițiative au același obiect de
reglementare, respectiv modificarea art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, iar legea aflată în proces de reexaminare a fost
deja adoptată de Comisie, pe o etapă avansată a fluxului legislativ.
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