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AVIZ 
Asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 
    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr. 
Plx 4, înregistratăă cu nr. 4c-13/129 din 1 martie 2022. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
   Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.1/2011, în sensul ca directorul extensiei universitare să asigure managementul 
aesteia, urmărind calitatea şi eficienţa în activităţile desfăşurate, precum şi 
dezvoltarea ei adecvată nevoilor comunităţii locale şi strategiei univerităţii, 
conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.   
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în 
şedinţa din 15 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
   Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
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