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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, 

adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002 
(Pl.x. 622/26 septembrie 2007) 

 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 622/26 
septembrie 2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectului de 
Lege pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg, la 
21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002 (Pl.x. 622/26 septembrie 2007). 
 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de 
la Consiliul Legislativ. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor 
europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002. 

 

invatamant_sala
Original



 
  

- 2 -

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
 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 urma dezbaterii, în şedinţa din 09 octombrie 2007, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, propune Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege Text propus de Comisie  
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la 
Luxemburg, la 21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 
octombrie 2002 
 

Titlul Legii: Lege pentru aderarea 
României la Convenţia privind definirea 
statutului şcolilor europene, adoptată la 
Luxemburg, la 21 iunie 1994. 
 

Autor: Comisia 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 

2. Art. 1 – România aderă la Convenţia privind definirea 
statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 
iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002.  

 
Text nemodificat.  

 

3. Art. 2 – Modalităţile concrete de punere în aplicare a 
Convenţiei privind definirea statutului şcolilor europene 
vor fi stabilite prin acte normative ulterioare.  

 
Text nemodificat. 
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