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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 octombrie 2017 
Nr.4c-9/261 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  

 (Plx. 254/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.254 din 3 octombrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 
alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme ale 

minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr. 752/21.09.2017, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi 
Social cu nr. 4452/12.09.2017, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale cu nr. 10052/20.09.2017. 

 
Propunerea legislativă vizează modificarea alin. (4) al art. 10 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul stipulării clare a obligației ca, în sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale să se 
întocmească numai în limba română. 

 
          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 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul deputat Marius Pașcan - inițiator.  
 
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 24 octombrie 2017, Comisia, cu 10 voturi pentru adoptare și 9 voturi împotrivă, propune 
Plenului adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexă.  

 
   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
   Prof. dr. Camelia GAVRILĂ            Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu modific şi complet ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege  pentru 
modificarea art. 10 alin.(4) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011  

Text nemodificat  

2.  
 

--- 

Articol unic – La articolul 10 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României,  Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (4) se 
modifică va avea următorul cuprins: 

Articol unic – Alineatul (4) 
al articolului 10 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României,  Partea I, nr. 18 
din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică va avea 
următorul cuprins: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 10 - (4) -  În sistemul naţional de 
învăţământ, documentele şcolare şi 
universitare oficiale, nominalizate prin 
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, se întocmesc 
numai în limba română. Celelalte 
înscrisuri şcolare şi universitare pot fi 
redactate în limba de predare. 

(4) În sistemul naţional de învăţământ, 
documentele şcolare şi universitare 
oficiale sunt nominalizate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului și se întocmesc 
numai în limba română.  

”(4) În sistemul naţional de 
învăţământ, documentele 
şcolare şi universitare oficiale 
sunt nominalizate prin ordin al 
ministrului educaţiei naționale 
și se întocmesc numai în limba 
română.” 

Autor: Comisia 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. Se 
actualizează 
denumirea 
ministerului. 

 

 

 


