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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru inva^amant, 
tineret si sport

Nr. XXVIII/366/07.12.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.249 din Legea educa^iei
nafionale nr.1/2011 

(L492/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru mva^amant, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L492/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea 
art.249 din Legea educafiei na^ionale nr.1/2011, adoptata tacit de Camera Deputatilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art.249 din Legea 
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii 
in categoria personalului didactic auxiliar a functiilor de auditor, consider juridic, consider, 
expert si referent din cadrul inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

Considul Legislativ si Consiliul Economic §i Social au anadzat propunerea legislative 
§i au avizat favorabil cu observafii §i propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, egadtate de §anse, culte §i minorite^i si Comisia 
pentru muncd, famide ^i protec^ie sociaie au transmis aviz favorabil.

Comisia pentru buget, finanj;e, activitate bancare §i pia^e de capital a transmis aviz
negativ.

Guvernul, prin punctul seu de vedere nu sustine adoptarea acestei propuneri
legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, repubdcat, din partea Guvernului: domnul Zoltan Kallos - 
secretar de stat in cadrul Ministerului Educafiei.

In cadrul dezbaterilor, s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
admise §i se regesesc in Anexa ce face parte integrante din prezentul raport.

in ^edinja din 07 decembrie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere 
propunerea legislative si au hotarat cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de 
admitere cu amendamente admise.
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Comisia pentru invafamant, tineret §i sport supune spre dezbatere adoptare 
plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise, precum si 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice §\ urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(l) din Constitui;ie.

Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Secretar,

Senator Ambrozie-Irineu DARAUSenator Monica-Cristina ANISIE
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Anexa la Rapoitul cu nr. Nr. XXVIII/366/07.12.2021
AMENDAMENTE ADMISE

Propunere legislativa pentni completarea art. 249 din Legea educatiei nationale nr.1/2011

MotivareNr. AmendamenteText propunere legislativaCrt.
Corelare cu preluarea la Art. II a 
prevederilor referitoare la intrarea in 
vigoare a legii.

Articol unic. Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Artl. - La articolul 249 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa litera n] se introduce o noua 
litera, lit.o), cu urmatorul cuprins:

1.

Autori:
Senatori din Grupul parlamentar USR: 
Ambrozie-Irineu DARAU, Silvia DINICA, 
Stefan PALARIE

2. o) o) nemodificata

„Art.ll. - Prin derogare de la art. 5 alin (2) din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
prezenta lege intra in vigoare la data de 1 
ianuarie 2022."

Avand in vedere inechitatea identificata, 
este necesar ca, pentru remedierea 
acesteia, intrarea in vigoare a legii sa aiba 
loc cat mai repede posibil.

3.

Autori:
Senatori din Grupul parlamentar USR; 
Ambrozie-Irineu DARAU, Silvia DINICA, 
Stefan PALARIE_____________________
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