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A V I Z 
asupra proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, prin adresa nr. PLx. 317 din 1 iulie 2019, cu proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionate în 

şedinţa din 3 septembrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis prezentat în anexa la prezentul aviz. 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. crt. TEXT SENAT 
 

AMENDAMENTE PROPUSE 
 

MOTIVAȚIE 

 LEGE 
Pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 

 

nemodificat  

1.  (81) - Elevii înscriși în învățământul 
profesional și tehnic cu durată de 
minimum 3 ani pot beneficia de masă 
gratuită în cantinele școlare sau prin 
servicii de catering și de cazare 
gratuită în internatele școlare. 
Acoperirea cheltuielilor pentru 
cazarea și masa acestora se asigură 
din bugetele locale sau de la 
consiliile județene, prin decizii 
proprii.  

(81) - Elevii înscriși în învățământul 
profesional, tehnic și dual cu durată 
de minimum 3 ani pot beneficia de 
masă gratuită în cantinele școlare sau 
prin servicii de catering și de cazare 
gratuită în internatele școlare. 
Acoperirea cheltuielilor pentru 
cazarea și masa acestora se asigură 
din bugetele locale sau de la 
consiliile județene, p rin decizii 
proprii. 
 

Autor: deputat Florin-Claudiu 
ROMAN 
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