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AVIZ  

asupra propunerii legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea 

educației naționale nr.1/2011, precum și abrogarea art. L din OUG nr.130/2021  

și art.68 din OUG nr.70/2020 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și 

sport  a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi abrogarea art. L din OUG nr.130/2021 şi art.68 din OUG nr.70/2020, trimisă cu 

adresa nr. Plx. 744/2022 din 28 noiembrie 2022, și înregistrată la Comisia pentru tineret și 

sport cu nr. 4c-25/187 din 28 noiembrie 2022. 

 

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

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

Deputaților fiind primă Cameră sesizată.  

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.84 alin.(11) din 

Legea educației naționale nr.1/2011, astfel încât cheltuielile aferente gratuității acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local, județean și 

naval finanțate din bugetele locale și județene să fie restituite de la bugetul de stat, potrivit 

procedurii prevăzute de art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Totodată, se propune abrogarea dispozițiilor art. L din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și abrogarea art.68 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte 

normative. 
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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 07 decembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde 

aviz favorabil propunerii legislative, 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 organice. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 
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           Oana-Silvia ȚOIU Referent 


