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PRIM MINISTRU ;Irou1  permanent al Senatului 
LJ93~205. , 4.4Ą ,2oa1, 

STIMATE DOAMNĂ PREŞEDINTE, 

În edinţa din data de 22.10.2021, Guvernul a aprobat punctele de 

vedere Cu privire Ia 2 iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea 

Senatului, pe care vi le înaintăm alăturat. 

Totodată, precizăm că susţinerea acestora pe parcursul etapelor 

proceduriî legislative parlamentare va fi asigurată de reprezentanţii 

ministerelor/instituţiilor menţionate în anexă pentru fiecare iniţiativă 

leg islatîvă. 

Cu stimă, 

Doamneî senator Anca Dana DRAG U 
Preşedîntele Senatului 
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S.ECRETA..RIATIJL GENERAL AL GUVERNIJLUI. 

DEi.  ARTA.i~`~._!'. • N~ ~. FUL PENT.RU .RE~L. .~~i T1A CU PAR.ih,.NAM..ENTIJL 

ANEXA 

Puncte de vedere cu privire la 2 initiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Senatului 

Nr. 
crt 

Titlul iniţiativei 

legislative/Numere 
Parlament Solicitant PDV 

. 

Principalele reglementări 
. 

Ministere/ 
Instituţii consultate 
şi care vor asigura 

susţ inerea in 
Parlament 

Punct de vedere al 
Guvernului 

l. Project de lege pentru 
completarea art.284 
din Legea nr.1 /2011 a 
educaţiei naţjonale 

Plx. 300/2016 
Bp. 217/2016 
L 593/2016 

Biroul permanent al 
Camerej Deputaţilor 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare completarea 
art. 284 din Legea educaţiej naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterjoare, cu un nou alineat, ali.n. 
(22), propunându-se ca personalul dddactic să poată fi pensionat, 
la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de 
legislaţia in vigoare, dacă are o vechdme in învăţă.mânt de cel 
puţin 25 de ani, in cazul femeilor, respectiv 30 de and, in cazul 
bărbatilor. ~ 

MMPS Nu susţine iniţiativa 

legislativă 

2. Project de lege 
privind acordarea 
unor drepturi specific 
personalului didactic 
din invăţământul 

preuniversitar 

Plx. 886/2015 
Bp. 559/2015 
L 205/2016 

Biroul permanent al 
Camered Deputaţilor 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare acordarea 
personalului djdactjc de predare, de conducere, de indrumare şi 
control, cu o vechime efectdvă de cel puţin 30 de anj in 
invăţământ, la împlinirea vârstej legale de pensionare, a unej 
pensii de servicju in cuantum de 80% din media veniturilor 
brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inajnte de data „ .. 
pensionarii. 

MMPS Nu susţine iniţiativa 

legislativă 
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