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RAPORT PRELIMINAR
asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
(PLx 12/2017/2019)

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
muncă şi protecţie socială, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx
12/2017/2019 din 18 februarie 2019, cu reexaminarea Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale şi sănătăţii ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.75 din 30
ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 15
februarie 2019.
În conformitate cu decizia menţionată anterior, Curtea Constituţională
constată că legea, în ansamblul său, este neconstituţională.
Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare aprobarea
cu amendamente a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016, ordonanţă
prin care se modifică şi se completează unele acte normative în domeniile
educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, având ca finalitate:
clarificarea cadrului normativ privind învățământul special integrat,
eficientizarea relațiilor contractuale ale directorilor unităților de învățământ
preuniversitar, înființarea de programe de studii cu dublă specializare,
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flexibilizarea relațiilor de muncă pentru personalul de cercetare-dezvoltare din
cadrul institutelor de cercetare și al școlilor doctorale, prorogarea termenului de
aplicare a prevederilor legale privind evaluarea națională, admiterea în liceu și a
examenului de bacalaureat, reglementarea activității agențiilor de asigurare a
calității, din țară sau străinătate, stabilirea modului de organizare și desfășurare
a examenului de definitivat în învățământul preuniversitar, eficientizarea
cadrului legislativ pentru ca legislația în domeniu să răspundă nevoilor de
calificări cerute pe piața muncii.
Legea adoptată iniţial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data
de 30 iunie 2017. La data de 19 iulie 2017, Preşedintele României a solicitat
reexaminarea Legii în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţie; cererea de
reexaminare a fost înaintată Camerei Deputaţilor, în calitate de primă Cameră
sesizată.
În temeiul art.137 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii celor două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond au acceptat, în parte,
solicitările şi observaţiile formulate de Preşedintele României şi au aprobat
cererea de reexaminare. Astfel, cele două comisii au supus plenului Camerei
Deputaţilor raportul asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele
României, prin care au propus adoptarea Legii cu amendamente.
În raportul comun s-a precizat că, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din
Constituţia României şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, cu excepţia art.I1,
art.IV, art.VII şi art.VIII alin.(5) şi (6), asupra cărora se pronunţă în calitate de
Cameră decizională. Astfel, dispoziţiilor art.I1, art.IV, art.VII şi art.VIII alin.(5)
şi (6) le sunt aplicabile prevederile art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia
României, republicată, respectiv asupra acestor texte Camera Deputaţilor se
pronunţă în calitate de Cameră decizională.
La data de 19 septembrie 2017, forma adoptată de Camera Deputaţilor a
fost înaintată Senatului.
La data de 4 decembrie 2017, Senatul a adoptat Legea în calitate de
Cameră decizională, iar la data de 12 decembrie 2017 Legea a fost retrimisă
Camerei Deputaţilor în vederea pronunţării acesteia, în calitate de Cameră
decizională, asupra dispoziţiilor art.I1, art.I2 (nou introdus de Senat) şi art.IV.
Forma adoptată de Camera Deputaţilor asupra celor 3 texte a fost
înaintată Senatului la data de 19 decembrie 2017, Legea fiind trimisă la
promulgare la data de 27 decembrie 2017.
La data de 8 ianuarie 2018 a fost formulată de către Preşedintele
României o sesizare de neconstituţionalitate a Legii transmisă spre promulgare,
care a fost trimisă Curţii Constituţionale în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia
României.
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În urma examinării, Curtea Constituţională admite sesizarea de
neconstituţionalitate şi, prin Decizia nr.63/2018, constată că prevederile art.I
pct.21 şi pct.26, precum şi legea, în ansamblul său, sunt neconstituţionale şi se
impune reluarea procedurii de dezbatere a cererii de reexaminare, în condiţiile
şi limitele fixate de art.77 alin.(2) din Constituţia României.
Astfel, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei juridice de disciplină şi
imunităţi au reluat dezbaterile asupra Legii adoptată iniţial de Parlament şi
asupra cererii de reexaminare a legii, în vederea punerii de acord cu Decizia
Curţii Constituţionale nr.63/2018.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 3 comisii au hotărât
adoptarea Legii cu amendamente, raportul comun fiind depus la data de
15.05.2018.
Forma adoptată de Camera Deputaţilor, în data de 9 iulie 2018, în calitate
de primă Cameră sesizată, a fost înaintată Senatului.
Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat legea cu
amendamente la data de 26 noiembrie 2018, aceasta fiind transmisă spre
promulgare la data de 5 decembrie 2018.
Întrucât Senatul, la reexaminarea legii, nu a ţinut cont de Decizia Curţii
Constituţionale nr.63/2018, Preşedintele României a formulat, la data de 14
decembrie 2018, o nouă sesizare de neconstituţionalitate.
Astfel, la data de 15 februarie 2019, Curtea Constituţională, în urma
examinării sesizării Preşedintelui României, decide că legea, în ansamblul ei,
este neconstituţională, şi emite decizia nr.75 în data de 30 ianuarie 2019.
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.75/2019 şi în
conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au reluat, în şedinţe separate,
dezbaterile asupra Legii şi cererii de reexaminare a Legii, în vederea punerii în
acord a textului cu Decizia Curţii Constituţionale.
La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care au avut
loc în data de 5 martie 2019, şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul
de 22 de membri ai comisiei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, adoptarea Legii cu amendamente, în sensul aprobării Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 în forma prezentată.
Amendamentele se regăsesc în anexa la prezentul raport.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
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ulterioare, d-na Tania Grigore – director în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale.
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria
legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituţia României,
republicată.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
Consilier parlamentar Adrian Breazu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a adoptat Legea cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text adoptat iniţial de Parlament
Titlul legii:

Text propus de
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Motivare amendament

Nemodificat

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniile educației,
cercetării, formării profesionale și sănătății
2.
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniile educației,
cercetării, formării profesionale și sănătății, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1009 din 15
decembrie 2016, cu următoarele modificări şi
completări:

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Ca urmare a Deciziei
Guvernului nr.96 din 8 decembrie 2016 pentru Curţii
Constituţionale
modificarea și completarea unor acte normative în nr.75/2019.
domeniile educației, cercetării, formării profesionale și
sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1009 din 15 decembrie 2016.
Autori: membrii comisiei
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