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 1. În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. Plx. 
45/9 noiembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată, spre dezbatere, cu cererea de 
reexaminare a Legii  pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată. 
 
 Legea 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. 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
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În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea cererii de 
reexaminare a Legii a participat ca invitat: Dragoş Ciuparu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 
 4. 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 şedinţa din 23 noiembrie 2010, Comisia a analizat motivele care au determinat transmiterea spre reexaminare a 
Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, în sensul respingerii Legii şi a integrării 
dispoziţiilor sale în noua lege a educaţiei naţionale.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere, respingerea cererii de 
reexaminare a Legii, din următoarele considerente: 
 - Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, nu poate fi respinsă sub motivul că 
prevederile acesteia se vor regăsi într-o lege viitoare; 
 - prevederile acestei Legi nu se referă doar la anul şcolar 2010 – 2011, ci şi la anii şcolari următori. În consecinţă, 
respingerea acestei Legi ar greva şi în exerciţiile financiare următoare alocarea de fonduri pentru finanţarea de bază a 
învăţământului obligatoriu organizat prin învăţământul preuniversitar particular acreditat.  
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