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              CONFORM CU ORIGINALUL               
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/127/08.06.2022 
 

PLx nr.315/2022 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea 
și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene 
(PLx nr.315/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 
conform avizului nr.599/25.05.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unor măsuri pentru a 
stimula elevii care obțin performanțe școlare prin majorarea cuantumului stimulentelor 
financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale, reglementarea 
posibilității ca elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 
particular să beneficieze de bursă de performanță, asigurarea unui cadru legal optim 
pentru buna desfășurarea olimpiadelor școlare, prin stabilirea unui cuantum de 200 de 
lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naționale școlare, finanțarea 
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. De asemenea, proiectul 
vizează crearea cadrului legal astfel încât autoritățile administrației publice locale să 
poată acorda din bugetele proprii,  premii pentru elevii care au obținut performanțe 
deosebite la olimpiade naționale și internaționale și la concursuri și competiții naționale 
și internaționale. La nivelul  învățământul superior se creează condițiile necesare pentru 
ca universitățile românești să desfășoare întregul proces de învățământ cu respectarea 
standardelor de calitate, valorificând componenta de digitalizare, a metodelor didactice 
alternative de predare-învățare-evaluare, în format online. Totodată, proiectul cuprinde 
măsuri privind elevii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în sensul că, 
pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în 
sistemul național de învățământ românesc,  au dreptul să se înscrie în clasa a- IX-a,  
fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi 
cuprins în acea formațiune/clasă. 

În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 
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 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 8 iunie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia.                                   
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