
 

 

 

 

 

 

           
 

 

         Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

 

              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

 

 

București, 29 martie 2022 

PL-x nr. 110/2022 

 

 

Domnului Președinte Bogdan-Iulian Huțucă, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci 

 

Doamnei Președinte Natalia-Elena Intotero, Comisia pentru învăţământ 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra Proiectului de 

Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, transmis 

celor trei comisii sesizate în fond cu adresa nr. PLx. 110 din data de 14 martie 2022. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 



 

 

 
 

Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

 

              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru Învățământ au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu adresa nr. PLx 110 din 

14 martie 2022 şi înregistrat la comisie cu adresa nr. 4c-13/53 din 15 martie a.c. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din data de 7 martie 2022. 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  

-avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr. 1029/27.12.2.21,  

-avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr. 

8319/14.12.2021, 

-opinia Consiliului Fiscal cu nr 2/21.01.2022,  



-punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis prin adresa  cu nr. 

1971/14.03.2022, 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

transmis prin adresa cu nr 4c-20/101/2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea legislaţiei pentru 

acordarea burselor românilor de pretutindeni, astfel încât cuantumul burselor românilor 

de pretutindeni să fie egal cu valoarea burselor studenţilor români. 

 Membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au 

examinat proiectul de lege în ședința care s-a desfășurat cu prezență fizică și online în 

data de 29 martie a.c. 

 La dezbateri şi-au înregistrat prezența 12 deputaţi din numărul total de 12 

membri.   

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări, au hotărât cu majoritatea deputaților prezenți să supună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului pentru completarea art.224 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011,  cu un amendament adoptat.  

 Amendamentul admis în timpul dezbaterilor se regăseste prezentat în anexă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 



Anexa 1  

 

 

Amendamente admise – Plx 110/2022, Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

Nr.crt Text Senat Amendament admis / autor Motivaţie 

1. Art.II – Prezenta lege intră în vigoare 
începând cu anul universitar 2022-2023. 

ART. II se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art.II – Prezenta lege intră în vigoare începând cu 
anul universitar 2023-2024.” 

 

Autor Deputat PSD Natalia -Elena Intotero 

Pentru ca suma necesară 
acordării burselor să 
poată fi introdusă în 
bugetul de anul viitor. 

 


