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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 23 martie 2022 
Nr.4C-11/181/2019 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
(PLx. 317/2019) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 317 din 01 iulie 2019, Comisia pentru 
învățământ a primit spre dezbatere, în fond, proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru administrație publică și echilibru 

ecologic, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 06/07.01.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 
6657/20.12.2018, Punctul de vedere al Guvernului nr. 539/16.04.2019 cu observații și propuneri. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 alin.(81) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității de acordare a unei mese gratuite elevilor înscriși în învățământul profesional și tehnic 
cu durata de minimum 3 ani și prin intermediul serviciilor de catering, nu numai prin intermediul cantinelor școlare, cum este în prezent.  

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 24 deputați din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 
invitați: domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.  
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 iunie 2019, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a 
III-a din Constituția României, republicată. 

 
 4.  În urma dezbaterii, în ședințele din 16 februarie 2021 și 22 martie 2022, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise din Anexa. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

     SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

  
Șef birou Ioana Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 
 

1. --- Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
art. 12 alin. (81) din Legea educației 
naționale nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

2.  
 

--- 

Articol unic. - Alin. (81) al art. 12 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Articol unic. - Alineatul (81) al 
articolului 12 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 12 - (81) Elevii înscriși în învățământul 
profesional și tehnic cu durata de minimum 3 
ani pot beneficia de masă și cazare gratuită în 
cantinele și internatele școlare. Acoperirea 
cheltuielilor pentru cazarea și masa acestora 
se poate asigura din bugetele locale sau de 
la consiliile județene, prin decizii proprii. 
(Legea 90/2017) 

”(81) Elevii înscriși în învățământul 
profesional și tehnic cu durata de minimum 3 
ani pot beneficia de masă gratuită în cantinele 
școlare sau prin servicii de catering și 
cazare gratuită în internatele școlare. 
Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea și 
masa acestora se asigură din bugetele locale 
sau de la consiliile județene, prin decizii 
proprii.” 

”(81) Elevii înscriși în învățământul 
profesional și tehnic cu durata de 
minimum 3 ani, precum și elevii din 
învățământul dual, pot beneficia de 
masă gratuită în cantinele școlare sau prin 
servicii de catering și cazare gratuită în 
internatele școlare. Cheltuielile pentru 
cazarea și masa acestora se pot asigura, 
în limita sumelor prevăzute distinct cu 
această destinație și din bugetele locale 
ale comunelor, orașelor, municipiilor 
sau ale județelor, după caz, prin 
hotărâri ale autorităților deliberative 
ale acestora.” 

Autor: Comisia

 
 
 
Pentru 
respectarea 
regimului 
general al 
autonomiei 
locale și 
Decizia CC 
nr. 442/2015.  

 


