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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 11 octombrie 2022 
Nr.4C-11/289 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 
(Plx. 343/2022) 

  
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 343 din 01 septembrie 2022, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale 1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul 

negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.759/30.06.2022 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr.3789/21.06.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul introducerii unor incompatibilități între funcțiile de conducere din cadrul unităților de învățământ, al 
inspectoratelor școlare și al unităților conexe ale învățământului preuniversitar și calitatea de membru al organelor de conducere de la orice 
nivel teritorial ale partidelor politice. 

 
 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 23 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

  
 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. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 11 octombrie 2022, Comisia, cu 6 voturi pentru adoptare, 16 voturi împotriva adoptării și 1 
abținere, a hotărât să emită un raport de respingere asupra propunerii legislative, din următoarele considerente:  

- prevederile propunerii legislative încalcă prevederile art. 37 și art. 40 alin. (3) din Constituția României, republicată, care evidențiază 
funcțiile ce nu pot fi ocupate partidelor politice, respectiv judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, magistrații, membrii activi 
ai armatei și ai poliției, alte categorii de funcționari publici stabiliți prin lege organică. Personalul din învățământ ocupă funcții prin concurs 
public;  

- inițiativa încalcă și dispozițiile art. 40, 51 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02), publicată 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 326/391/ 26.10.2012. 
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