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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 octombrie 2019 
Nr.4c-11/261 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative privind completarea art.95 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 391/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 391 din 08 octombrie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei 
naţionale 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. 848/04.10.2019, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social 
nr.5040/01.10.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea creării posibilității cadrelor didactice specializate pentru cultura romani de a accede la posturile de inspectori școlari, fără 
îndeplinirea condițiilor impuse pentru ocuparea acestor categorii de posturi.  

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 26 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.   
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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 15 octombrie 2019, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- în cuprinsul alin. (4) al art. 95 al Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, există prevederi 
asemănătoare celor propuse de inițiativa legislativă, care sunt specifice tuturor minorităților, nu doar celei rome: „În structura inspectoratelor 
școlare din județele cu învățământ și limbile minorităților naționale sunt cuprinși și inspectori școlari pentru acest tip de învățământ. Acești 
inspectori școlari sunt numiți respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale”. Totodată, 
potrivit dispozițiilor art. 261 alin. (2) din Lege „Funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se ocupă, prin concurs, de cadre 
didactice din cadrul corpului naţional de experţi.”;  

- prevederile propuse de inițiatori nu sunt corelate cu cele ale art. 45 alin. (8) din Lege, potrivit cărora „Minorităţile naţionale au dreptul 
la reprezentare proporţională cu numărul de clase în organele de conducere ale unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor şcolare sau ale 
instituţiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii.” În general, în funcție de specificul județului, 
inspectorii școlari pentru învățământ în limbile minorităților naționale se ocupă atât de problemele elevilor aparținând etniei rome cât și ale altor 
minorități care studiază toate disciplinele în limba maternă sau doar limba maternă a minorității respective; 

- având în vedere că norma propusă este similară celei deja în vigoare (art. 95 alin. (4)), devin aplicabile dispozițiile art. 16 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe 
articole sau alineate din același act normativ. 
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