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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul 
preşcolar de învăţământ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de 
învăţământ, trimisă cu adresa nr. Pl-x 120 din 2 martie 2015, înregistrată cu nr.4c-11/259 din 3 martie 2015. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 25 februarie 2015, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect reglementarea unei noi meserii, respectiv aceea de asistent-
supraveghetor în învăţământul preşcolar, cu scopul de a sprijini obiectivul de îmbunătăţire a calităţii actului 
educaţional, prin asigurarea unei supravegheri suplimentare a copiilor din grădiniţe. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 10 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.1191 din 21 octombrie 
2014. 

Prin aplicarea prevederilor propunerii legislative este afectat bugetul de stat, devenind aplicabile 
dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţia României, republicată şi prevederile art. 15 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Guvernul nu a transmis informarea obligatorie cu privire la această iniţiativă legislativă, până în 
prezent. Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursa de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin. (5) din Constituţia României, republicată. 

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

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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