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 propunerii legislative pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 
trimisă cu adresa nr. Pl.x. 820 din 16 decembrie 2014, înregistrată cu  nr.4c-11/1595 din 17 decembrie 
2015. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare. 
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.277 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, în sensul reglementării posibilităţii de a înfiinţa grupe şi clase de elevi în cazuri 
excepţionale. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 
22 decembrie 2015. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.3570 din 3 decembrie 2015, şi 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr. 1300 
din 14 decembrie 2015. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru 
modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. n) din Constituţia României, republicată. 
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Consilier parlamentar,       
               Rodica Penescu           
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