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AVIZ 
asupra proiectului Legii muntelui 

(PLx.80/2018) 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx.80 din 05 martie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit, spre avizare, proiectul Legii muntelui. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 13 martie 2018. 
Comisia, cu 17 voturi și 6 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamente admise din Anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 

              PREŞEDINTE                SECRETAR 
       Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                  Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
 
 

        Consilier parlamentar 
                Monica Tudor 
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                                                                                                                   Anexă   
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
Crt. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  Art.14 - (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
și Ministerul Educației Naționale vor colabora, în vederea 
introducerii în învățământul gimnazial, profesional și 
liceal, a unei discipline de studiu, care să cuprindă noțiuni 
elementare despre socio-economia zonei montane. 
 
 
(2) Învățământul primar din zona montană se va organiza 
în fiecare sat în care locuiesc cel puțin 3 copii 
școlarizabili. 
 
 
(3) Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme 
pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în baza unui 
parteneriat public-privat. 
…………………………………………………….. 
(5) Statul român, prin prezenta lege, aplică măsuri 
stimulative în vederea reducerii ratei abandonului școlar 
din zona montană, astfel: asigurarea transportului 
elevilor, masă, alocații suplimentare, consilierea elevilor 
și a părinților acestora, cu implicarea serviciilor de 
asistență socială și sănătate.  
(6) Pentru grupurile de gospodării din zona montană, cu 
grad mare de izolare, se vor organiza forme speciale de 
educație itinerantă pentru învățământul primar, sub forma 
unor clase organizate în imediata apropiere a acestor 
gospodării sau sub forma unui învățământ la distanță. 
…………………………………. 

Art.14 - (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și Ministerul Educației Naționale vor 
colabora, în vederea introducerii în învățământul 
gimnazial, profesional și liceal, un pachet de 
discipline de studiu, care să cuprindă noțiuni 
elementare despre socio-economia zonei montane. 

 
(2) Se elimină 

 
 
 
 
 

(3) Se elimină 
 
 
 

(5) Se elimină 
 
 
 
 
 

(6) Se elimină 

 
Pentru claritatea normei. 
 
 
 
Pentru evitarea dublei 
reglementări. Există 
prevederi în acest sens în 
Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu  modificările 
și completările ulterioare. 
Nu este prevăzută în 
programa școlară practica 
la gimnaziu. 
Pentru evitarea dublei 
reglementări. Există 
prevederi în acest sens în 
Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu  modificările 
și completările ulterioare, și 
strategii specializate ale 
Ministerului.  
Nu există în Legea 
educației naționale nr. 
1/2011 astfel de proceduri. 
În urma unor reglementări 
ulterioare, propunerile vor 
fi luate în considerare.  

 


