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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/79/16.02.2021 

 
PLx nr.219/2021 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna 

funcționarea a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) 
din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de calculatoare 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea 
unor măsuri privind buna funcționarea a sistemului de învățământ și pentru 
modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (PLx 
nr.219/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.345/19.05.2021. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind 
buna funcționare a sistemului de învățământ, în sensul că, la examenul național de 
bacalaureat, pentru anul școlar 2020-2021, probele de evaluare a competențelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor 
lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile 
liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor 
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului 
liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. De asemenea, se modifică 
art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004, în sensul aprobării și actualizării anuale, prin 
ordin al ministrului educației, a calendarului pentru acordarea sprijinului financiar în 
vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 
 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                         
             

PREŞEDINTE,   

Ioan Sabin Sărmaș 
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