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Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.94 și 114  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/ 2020 pentru 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 , trimis cu adresa nr. PL-x 13 din 11 februarie 2020, 
înregistrat cu nr.4c-13/50 din 11 februarie 2020. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

Proiectul de ordonanță de urgență  are ca obiect de reglememntare modificarea Legii educației 
naționale nr.1/2011. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedința din ziua de 9 martie 2020. 

Membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă  supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
negativ al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.104 din 10 februarie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi de către Biroul permanent, întrucât în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din ziua 
de 5 februarie 2020, aceeași dată la care a fost primit spre avizare proiectul de ordonanță, a fost retrasă 
încrederea Guvernului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, în condițiile art.67, art 11 0 alin.(2) și 
art.113 alin.(1) din Constituția României, republicată.  

În conformitate cu prevederile art.110 alin.(4) din Constituția României, republicată, Guvernul 
demis prin moțiune de cenzură “îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor 
publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ 
se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ. Nesolicitarea avizului 
consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de 
urgență. 

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 Constituția României, republicată. 
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