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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru completarea  

Legii educației naționale nr.1/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport  a fost sesizată, spre 

dezbatere și avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Plx. 769/2022 din 12 decembrie 2022, și înregistrată la 

Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-25/198 în 12 decembrie 2022. 

 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art. 92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, 

Camera Deputaților este Cameră decizională.   

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației 

nr.1/2011, în sensul instituirii posibilității finanțării de la bugetele locale și de stat, a 

cheltuielilor privind transportul și cazarea elevilor care participă la concursuri internaționale 

în domeniile științelor exacte, creativității tehnice, creației literare ori altele asemenea, 

indiferent de denumirea evenimentului și care se desfășoară în străinătate, inclusiv pentru 

participarea la festivitățile de prezentare a proiectelor câștigătoare sau de premiere și a cel mult 

două persoane adulte care îi însoțesc. 

 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul de Lege 

în ședința din 07 februarie 2023. În urma finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui 

aviz negativ asupra proiectului de Lege, înregistrându-se 2 voturi împotrivă și 6 abțineri. 

Urmare acestui rezultat a fost întocmit prezentul aviz favorabil asupra proiectului de lege, în 

forma transmisă Comisiei pentru tineret și sport de către Biroul Permanent. 

 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență.. 
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