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AVIZ  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea  

Legii educației naționale nr.1/2011 

 

 

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

republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru tineret și sport  a fost sesizată, 

spre dezbatere și avizare cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. PLx. 497/2022 din 26 septembrie 2022, și 

înregistrată la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-25/131 din 27 septembrie 2022. 

Conform dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Camera 

Deputaților este primă Cameră sesizată.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare are ca obiect de 

reglementare modificarea art.19 alin.(1) și (11) din Legea nr.1/2011, în sensul acordării 

personalității juridice unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural sub limita 

prevăzută de legislația actuală. Astfel, în cazul acordării de personalitate juridică unei 

unități de învățământ din mediul rural, se propune diminuarea numărului de elevi, 

preșcolari și antepreşcolari la 100, față de 3000, cât este în prezent, iar în cazul unităților 

de învățământ special și a celor care oferă educație și formare profesională prin 

învățământ dual, indiferent dacă acestea se află în mediul rural sau urban, se propune 

diminuarea numărului de elevi la 80, față de 100 de elevi, în prezent . 

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

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut 

propunerea legislativă în ședința din 10 octombrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să acorde aviz negativ propunerii legislative, în forma transmisă Comisiei 

pentru tineret și sport de către Biroul Permanent. 

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