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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 06 aprilie 2016 
Nr.4c-9/75 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

(Plx. 43/2016) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.43 din 16 martie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011. 

           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social şi  Punctul de vedere al Guvernului.                                                                                                    

           Propunerea legislativă vizează extinderea listei ţărilor pentru care statul recunoaşte studiile preuniversitare complete sau incomplete, 
încadrarea copiilor cu studii incomplete în grupul copiilor cu nevoi speciale de educaţie şi organizarea de cursuri suplimentare pentru elevii 
integraţi în învăţământul românesc pentru recuperarea materiei.   

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16  deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 
             4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 05 aprilie 2016, Comisia a propus, cu majoritate de voturi (1 abținere), respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente: 

- echivalarea diplomelor și a perioadelor de studii efectuate în altă țară se face conform prevederilor Ordinului nr. 5268/2015 pentru 
aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a 
perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 
activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în 
România. Conform alin. (4) al art. 3 Anexa 1 la Metodologie, ”echivalarea se realizează automat, fără susţinerea de măsuri 
compensatorii, pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care 
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele 
corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc.” 
   
 
 
         PREŞEDINTE                                       SECRETAR 
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Consilier parlamentar 
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