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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor 
 din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 
cu proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru 
continuarea studiilor liceale şi profesionale, trimis cu adresa nr. Plx.730/2015 din 26 
octombrie 2015.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  12 aprilie 
2016. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz cu amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. Titlul legii: 
 

LEGE 
privind sprijinul acordat copiilor şi 

tinerilor din mediul rural pentru 
continuarea studiilor liceale şi 

profesionale 

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

LEGE 
privind sprijinul acordat elevilor 

din mediul rural pentru 
continuarea studiilor liceale şi 

profesionale 
 
Autori: 
Dp. Vasile Horga, Iulian Vladu, 

Titulatura corecta 
este cea de „elev”, 
întrucât acesta este 
deja parte a 
sistemului de 
învățământ. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

Anton Doboş PNL 
2.  

 
Art.l.- Prezenta lege are ca scop 
crearea cadrului juridic necesar pentru 
sprijinirea materială de către stat a 
copiilor şi tinerilor din mediul rural, 
care doresc să-şi continue studiile 
liceale şi profesionale, dar nu au 
posibilitatea materială de a o face. 

Art. 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.l.- Prezenta lege are ca scop 
crearea cadrului juridic necesar pentru 
sprijinirea materială de către stat a 
elevilor din mediul rural, care şi-au 
întrerupt studiile din diferite 
motive şi care nu mai au posibilităţi 
materiale de a şi le continua. 
Autori: 
Dp. Vasile Horga, Iulian Vladu, 
Anton Doboş PNL 

 

3.  
 
Art.2.- De prevederile prezentei legi 
beneficiază copiii şi tinerii din 
mediul rural cu vârsta până la 18 ani, 
inclusiv. 

Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.2.- De prevederile prezentei legi 
beneficiază elevii din mediul rural 
prevăzuţi la art. 1, care solicită în 
scris, inspectoratelor şcolare, 
reluarea şi continuarea studiilor 
primare, gimnaziale sau 
profesionale şi care au vârsta până la 
18 ani, neîmpliniţi. 
Autori: 
Dp. Vasile Horga, Iulian Vladu, 
Anton Doboş PNL 

 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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