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16/2014 privind modificarea �i completarea Legii educa�iei na�ionale nr.1/2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgen�ă, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 
16/2014 privind modificarea �i completarea Legii educa�iei na�ionale nr.1/2011, trimis cu adresa nr. PL. x. 
179 din 14 aprilie 2014 şi înregistrată cu nr. 4c-11/440 din 14 aprilie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii educa�iei 
na�ionale nr.1/2011, cu modificările �i completările ulterioare în sensul acordării cadrelor didactice calificate 
care au ob�inut cel pu�in nota /media 7 la un concurs na�ional unic de titularizare în învă�ământul 
preuniversitar de stat în ultimii 6 ani �i sunt angajate pe perioadă determinată, a posibilită�ii de a fi repartizate 
de către inspectoratele �colare pe perioadă nedeterminată în unită�ile în care sunt repartizate, dacă postul 
didactic este vacant �i are viabilitate. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 385 din 9 aprilie 2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
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