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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 37 din 04 martie 2014, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.96 
alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 25 martie 2014, în temeiul art. 104 alin. (3)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege, Comisiei sesizate în fond, în vederea unei noi 
examinări şi depunerii unui nou raport. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatelor (2) şi (3) ale articolului 96 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca reprezentantul elevilor din unităţile de învăţământ să 
poată participa la şedinţele consiliului de administraţie în calitate de membru deplin, cu drept de vot, nu doar cu statut de 
observator, cum este în prezent reglementat.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați: domnul Andrei Gheorghe Kiraly și domnul Tudor Prisecariu – secretari de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 02 aprilie 2014, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere, 
respingerea propunerii legislative. 

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) și art. 97 alin. (4), în Plenul Camerei Deputaților se supune votului 
adoptarea propunerii legislative. 
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