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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din  
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, trimis cu adresa nr. Pl-x 278 din 4 septembrie 2019, înregistrat 
cu nr.4c-13/656 din 5 septembrie 2019. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.257 alin.(4) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
incompatibilităţii funcţiei de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar cu 
orice funcţie de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional, pe 
durata exercitării mandatului. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 17 septembrie 2019. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului, înregistrat cu nr.1175/DPSG din 29 iulie 2019, conform căruia 
Guvernul consideră că “Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative 
legislative”, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.3264 din 
25 iunie 2019 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin 
adresa cu nr.768 din 3 septembrie 2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.n) din Constituţia României, republicată. 
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