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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 

 

AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru completarea  

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Plx 20/2017 din 21 februarie 2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 1 martie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un 

amendament, redat în anexa la prezentul aviz.  

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Csép Éva Andrea  
       

  
  
 
 
           
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 

Bucureşti, 7 martie 2017 
Nr. 4c-7/ 239 
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Anexa 
 

Amendament admis 
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere 
legislativă 

Text propus de 
Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 
amendamente 

1.  
Art.258 
 
(71) În cazul prevăzut la 
alin.(7), în funcţiile 
rămase vacante sau 
care se vacantează între 
perioadele de concurs 
nu pot fi numite 
persoane care, până la 
organizarea concursului, 
au ocupat funcţii de 
director sau director 
adjunct în unitatea de 
învăţământ respectivă şi 
care nu au participat 
la concurs ori s-au 
prezentat la concurs dar 
nu au fost admise. 
 

 
 
 
(71) În cazul prevăzut la 
alin.(7), în funcţiile 
rămase vacante sau 
care se vacantează între 
perioadele de concurs 
nu pot fi numite 
persoane care, până la 
organizarea concursului, 
au ocupat funcţii de 
director sau director 
adjunct în unitatea de 
învăţământ respectivă şi 
s-au prezentat la 
concurs dar nu au fost 
admise. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
S-a eliminat sintagma 
„care nu au participat la 
concurs” pentru a putea 
fi numite persoane care 
au ocupat funcţiile dar 
nu s-au prezentat la 
concurs.  
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