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Comisia pentru mvaj;amant, 
§tiin^a, tineret §i sport Nr.XXVIII/199/2019

RAPORT SUPLIMENTAR

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.58 alin.(4) din 

Legea educa^iei nafiionale nr.1/2011

(L565/2015)

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, in sedinta din 26 noiembrie 2019, plenul Senatului a 

hotarat trimiterea spre reexaminare a Propunerii legislative pentru 

modificarea art 58 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 

(565/2015), in vederea intocmirii unui raport suplimentar.
Propunerea legislativa a fost adoptata de Camera Deputalilor in 

forma inifiala, in condifiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitufia 

Romaniei, republicata.
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

alin. (4) al art. 58 din Legea educafiei nafionale nr.1/2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in sensul emiterii unor tichete de catre Ministerul 
Educal:iei Nationale pentru elevii de pana in clasa a IV-a din invafamantul 
de stat §i privat pentru plata serviciilor programului "^coala dupa §coala'', 
in valoare de 0,4 ISR lunar/copil, respectiv 200 lei, actualizata ^i indexata 

anual.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu 

observafii §i propuneri.
Consiliul Economic §i Social a avizat negativ propunerea legislativa. 
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piafa de capital a 

transmis aviz negativ.
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Guvernul, prin punctul sau de vedere, nu sus^iine adoptarea acestei 
propuneri legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian 

Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii.
In sedinta din 10 decembrie 2019, membrii Comisiei au analizat 

propunerea legislative si au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte 

raport suplimentar de respingere, in conformitate cu prevederile art.74 

alin.[4) din Regulamentul Senatului, avand in vedere ca a fost adoptata o 

alta propunere legislative cu acelasi obiect de reglementare.
Comisia pentru invefemant, §tiinie, tineret ^i sport supune spre 

dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul suplimentar de 

respingere a propunerii legislative.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face 

parte din categoria legilor organice ^i urmeaze a fi adoptate in 

conformitate cu prevederile art.76 alin. [1] din Constitujie.
Potrivit art.75 din Constitulia Romaniei, republicate, ^i art.92 alin.(8) 

pct.2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile ulterioare, 
Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Liviu-])^a;^an Pop Senator Liliana Sbirnea
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