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A V I Z  

  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 
privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri, trimis cu adresa nr. Plx 720 din 
5 februarie 2019, înregistrat sub nr.4c-13/42 din 5 februarie 2019.. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, intervenţiile legislative vizând, între altele: finanţarea complementară, 
cupoane pentru educaţia timpurie, formarea iniţială a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi 
învăţământul primar prin includerea unui modul special pentru însuşirea competenţelor de predare 
în regim simultan, scăderea efectivului de copii/elevi într-o grupă/clasă în învăţământul 
preuniversitar, introducerea bacalaureatului diferenţiat în învăţământul românesc precum şi 
extinderea învăţământului dual şi la universităţ.i 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, 
în şedinţa din data de 26 februarie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil ale Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil Cosiliului Economic şi Social. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
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