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  Doamnei deputat 
   Natalia-Elena INTOTERO, 
  Președintele Comisiei pentru învățământ 
 
  Domnului deputat 
   Adrian SOLOMON, 
  Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială 
 

 
 

AVIZ 
asupra  Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 
 

 
În   conformitate  cu  prevederile  art.95 din  Regulamentul Camerei   

Deputaţilor,  Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile   omului,    
culte   şi  problemele  minorităţilor   naţionale, cu adresa nr. Pl-x 705/2022  din  5 
decembrie 2022,  spre   dezbatere  şi  avizare,  Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, înregistrată  cu  
nr.4c-6/824 din 6 decembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
În şedinţa din 7 februarie 2023, membrii comisiei au examinat inițiativa 

legislativă în conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor şi, în  urma  dezbaterilor,  au  hotărât,  cu majoritate de voturi, să  îi 
acorde aviz favorabil, cu două amendamente admise, prezentate în Anexă, care 
face parte integrantă din prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 

 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 

elena.zorila
Conf cu originalul



 
 

ANEXĂ 
PL-X 705/2022 

 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamentul propus 
Autorul amendamentului 

 

Motivare 

1.      1. La aticolul 12, alineatul (81) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(81) Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu 
durata de minimum 3 ani, precum și elevii din  învățământul dual, 
beneficiază de masă gratuită în cantinele școlare sau prin servicii 
de catering, de cazare gratuită în internatele școlare și de un 
sprijin financiar lunar în cuantum de 250 lei. Finanțarea 
cheltuielilor pentru cazarea și masa acestora, precum și sprijinul 
financiar se asigură de către Ministerul Educației din fondurile 
alocate de la bugetul de stat, în condițiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului.” 

 

     1. La aticolul 12, alineatul (81) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(81) Elevii înscriși în învățământul preuniversitar cu durata de 
minimum 3 ani, precum și elevii din  învățământul dual, 
beneficiază de masă gratuită în cantinele școlare sau prin servicii 
de catering, de cazare gratuită în internatele școlare și de un 
sprijin financiar lunar în cuantum de 250 lei în condițiile în care 
venitul per membru de familie în cazul unui elev beneficiar 
este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată. Finanțarea cheltuielilor pentru cazarea 
și masa acestora, precum și sprijinul financiar se asigură de către 
Ministerul Educației din fondurile alocate de la bugetul de stat, 
în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 
 
Autor: 
Ilie-Alin COLEȘA, deputat AUR 
 

    Pentru evitarea oricărei forme 
de discriminare este oportună 
extinderea facilităților oferite 
elevilor din învățământul 
professional la toate formele de 
învățământ preuniversitar, 
conditionate însă de un anumit 
nivel al veniturilor per membru 
de familie. 

2.     6. La articolul 76, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
”(11) Elevii care nu obțin media 5 la probele de la evaluarea 
națională de la sfârșitul clasei a VIII-a pot opta doar pentru 
înscrierea, în vederea admiterii în învățământul profesional 
organizat în condițiile art.33, alin.(1).”    

    
 
    Se elimină. 
 
 
 
Autor: 
Ilie-Alin COLEȘA, deputat AUR 
 

     Pentru evitarea oricăror 
controverse privind 
oportunitatea unei direcționări 
obligatorii către învățământul 
professional a elevilor care nu au 
obținut minimum media 5 la 
probele de la evaluarea națională 
de la sfârșitul clasei a VIII-a.. 
 

 


