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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 07 septembrie 2022 
Nr.4C-11/210 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 
 (Plx. 250/2022) 

  
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 250 din 7 iunie 2022, Comisia pentru 

învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.638/06.06.2022 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 3128/24.05.2022. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, cu un nou alineat, astfel încât programa școlară pentru disciplina Biologie - Anatomia și fiziologia omului, în învățământul 
gimnazial și cel liceal, să cuprindă și noțiuni de prim-ajutor. De asemenea, se propune ca activitățile practice se vor desfășura în colaborare cu 
specialiști din domeniul sănătății, pe baza unui parteneriat încheiat între unitatea de învățământ și o instituție de profil. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitați: 
domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, doamna deputat Cristina Agnes Vecerdi - inițiator. 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
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 4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 07 septembrie 2022, Comisia, cu 10 voturi pentru adoptare, 9 voturi împotriva adoptării și 3 
abțineri, a respins propunerea legislativă din următoarele considerente: 

- potrivit art.65 alin.(4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „planurile-cadru și programele 
școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de 
către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării”, 
fiind de analizat dacă modificarea planurilor-cadru din învățământul preuniversitar poate fi adoptată prin act al Parlamentului, având în vedere că 
elaborarea și aprobarea acestora este o atribuție legală ce revine exclusiv Ministerului Educației și instituțiilor și organismelor abilitate ale 
Ministerului Educației. Art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.369/2021, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „Ministerul 
Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și 
atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate”; 

- în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a menționat, în mod repetat, că „acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul își poate exercita 
competența de autoritate legiuitoare în mod discreționar, oricând și în orice condiții, adoptând legi în domenii care aparțin în exclusivitate 
actelor cu caracter infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituționale ale acestei autorități, consacrate de 
art.61 alin.(1) din Constituție, și transformarea acesteia în autoritate publică executivă”; 

- propunerea legislativă nu întrunește cerințele Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific 
normativ, concis, sobru, clar și precis care să excludă orice echivoc”, „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără 
dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce”, iar redactarea sa trebuie să fie ”subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului 
de către destinatarii acestuia”. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că „legea trebuie să întrunească cerințele de calitate care 
rezultă din art.1 alin. (5) din Constituție - claritate, precizie, previzibilitate și accesibilitate, iar legiuitorului îi revine obligația ca în actul de 
legiferare, indiferent de domeniul în care își exercită această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea 
acestor cerințe”. Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constituțională s-a pronunțat în mai multe rânduri statuând că respectarea prevederilor Legii 
nr.24/2000 se constituie într-un veritabil criteriu de constituționalitate prin prisma aplicării art. 1 alin. (5) din Constituție; 

- soluțiile pe care le cuprinde noua reglementare ar trebui să fie temeinic fundamentate în instrumentul de motivare și prezentare, luându-
se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, ceea ce nu se 
realizează în Expunerea de motive a inițiativei. 
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