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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti,  03 septembrie 2019 

Nr.4c-11/148 

 

RAPORT  

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei  naţionale 

(Plx. 238/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 238 din 28 mai 2019, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  avizul favorabil al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 422/23.05.2019, 

avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2517/21.05.2019 și Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1016/01.07.2019. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul ca fiecare elev să susţină, în acelaşi interval de timp, un număr egal de examene de aceeaşi natură, atât 

în cazul examenului de bacalaureat, cât şi în cazul altor evaluări pe parcursul învăţământului preuniversitar . 

 

       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 

73 din Constituţia României, republicată.  

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor primă Cameră sesizată. 

  

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 03 septembrie 2019, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente:  

- conform prevederilor art. 32 din Constituția României, republicată , „(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul 
general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și 

de perfecționare. (2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile legii, învățământul se poate  desfășura și 

într-o limbă de circulație internațională. (3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a înv ăța limba lor maternă și 

dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc p rin lege. (…)” 

Astfel, Constituţia României garantează, atât dreptul tuturor cetățenilor români de a învăț a limba română, singura limbă oficială în 

România, conform art. 13, cât și dreptul cetățenilor români aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi de a putea fi 

instruiți în această limbă; 

- în cadrul Secțiunii a 12-a - Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a studia și a se 

instrui în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar; 

- pentru formarea profilului absolventului, limba română și limba maternă ca discipline de studiu sunt necesare, deoarece contribuie 

la formarea competenței de comunicare lingvistică și a competenței culturale. Eliminarea de la examenele naționale a limbii române pentru 

absolvenții care au studiat la școli cu predare în limba maternă ar prejudicia calitatea profilului acestora și implicit, inserția lor socială și 

profesională; 
- adoptarea inițiativei ar duce la crearea unei situații de discriminare negativă și de încălcare a principiului asigurării egalității de 

șanse pentru toți elevii care urmează studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale prin restrângerea posibilităților de dezvoltare 

profesională, integrare socială și civică și, nu în ultimul rând, de acces egal la piața muncii din România.  
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