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 cererii de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 

(PL.x. 45/2010/2012) 
 

 În conformitate cu prevederile art.135 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu cererea de reexaminare a Legii pentru 
completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 (PL-x 45-2010), ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 1595 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011, înregistrată cu nr.29/09 din 1 
februarie 2012 şi 31/53 din 2 februarie 2012. 

Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 are ca obiect de 
reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul completării cu un articol nou, art. 1101, 
astfel încât finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar particular acreditat să se 
facă din fonduri alocate de la bugetul de stat,  de la bugetele locale  şi din alte surse, 
conform legii. 
 Curtea Constituţională a fost sesizată de Preşedintele României, în temeiul 
dispoziţiilor art.146 lit. a) din Constituţia României, republicată, şi ale art.15 din 
Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu 
privire  la neconstituţionalitatea Legii pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995. Sesizarea a fost trimisă Curţii Constituţionale prin adresa nr.2.243 din 25 
noiembrie 2011 şi formează obiectul Dosarului nr.1.412A/2011.  
 Prin această sesizare, Preşedintele României solicită Curţii Constituţionale să se 
pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995, considerând că aceasta prezintă vicii de neconstituţionalitate extrinsecă, în 
sensul înfrângerii prevederilor constituţionale ale art.76 alin.(1) şi art.77 alin.(3), prin 
prisma procedurii legislative de adoptare, deoarece legea nu a fost supusă votului 
plenului Senatului. 
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Prin Decizia nr. 1.595 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.924 din 27 decembrie 2011, Curtea Constituţională a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995 şi a decis că legea este neconstituţională, întrucât sunt încălcate prevederile 
constituţionale ale art.1 alin.(5), care consacră principiul respectării Constituţiei, a 
supremaţiei sale şi a legilor. Constatarea existenţei acestui fine de neconstituţionalitate 
lipseşte de utilitate examinarea celorlalte critici formulate. Sesizarea de 
neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995 este 
întemeiată. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92  alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 În conformitate cu prevederile art.61, art. 63 şi art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei  pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi cei ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut cererea de reexaminare în 
şedinţele din 14 februarie 2012. 
 La lucrările Comisiei  pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi  
14 deputaţi din totalul de 26 membri şi la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 23 membri ai Comisiei. 
 Comisiile au analizat motivele care au determinat transmiterea spre reexaminare 
a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, în sensul respingerii 
legii, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 1595 din 14 decembrie 2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011 şi 
au constatat faptul că Legea învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost abrogată prin dispoziţiile art.361 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011. Un text de lege care face trimitere la o normă ce nu mai 
este în vigoare este şi el implicit abrogat. 
    Legea criticată, prin care se doreşte să se intervină asupra unui act normativ 
abrogat, lege nepromulgată încă, având ca obiect dispoziţii de lege inexistente, 
contravine dispoziţiilor art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora “Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, 
de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. 
Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot 
la actul de bază”. În acest sens, Legea nr.84/1995 fiind abrogată, atrage inexistenţa 
Legii de completare a ei, potrivit principiului accesorium sequitur principalae. 
 În urma dezbaterii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi au propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor admiterea cererii de reexaminare a legii şi 
raportul de respingere a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995.  
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Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţie, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată pentru domeniul reglementat de Legea nr.84/1995, lege 
organică, adoptată în condiţiile art.73 alin.(3) lit. n) din Constituţia României, 
republicată.  
 
 
 
  PREŞEDINTE      PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                          Daniel BUDA 
 
 
                                 
 
 
 
    

SECRETAR      SECRETAR 
        Doina BURCĂU         Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,      Consilier parlamentar,  
Ioana Florina Mînzu       Rodica Penescu  
                                    
     
  
 


