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Comisia pentru tnva^amant, 
^tiin^, tineret sport Nr. XXVIll/173/09.12.2019

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea art.257 din 
Legea educa^iei nafionale nr.1/2011

(L549/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru inva^amant, §tiinfa, tineret 51 sport, prin 
adresa nr. L549/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea $i completarea art.257 din Legea educa(iei na^ionale nr.1/2011, 
adoptata de Camera Deputajilor in forma inifiala, m condijiile art. 75 alin. (2] teza a 
Ill-a din Constitufia RomSniei, republicata.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art.257 
alin. (4] din Legea educafiei nafionale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul stabilirii incompatibilitatii functiei de director si director 
adjunct din mvatamantul preuniversitar cu orice functie de conducere m cadrul 
unui partid politic.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat favorabil cu 
observafii propuneri.

Consiliul Economic 5! Social a avizat favorabil propunerea legislativa cu o
observatie.

Guvernul, prin punctul sau de vedere, a transmis observatii lasand la 
latitudinea Parlamentului sa decida asupra oportunitatii adoptarii acestei propuneri 
legislative.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte $i minoritafi a 
transmis aviz negativ.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, Jn conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 
ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Gigel Paraschiv - 
Ministerul Educajiiei si Cercetarii.

In ^edin^a din 3 decembrie 2019, membrii Comisiei pentru inva^amant, 
5tiinfa, tineret §i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritate 
de voturi, sa adopte raport de respingere pe considerentul ca m legislatia 
aplicabila sistemului de mvatamant preuniversitar, exista prevederi legale care 
asigura independenta scolii fata de orice ingerinta politica.

In consecinta, Comisia pentru invafamant, ^tiinfa, tineret ^i sport supune spre 
dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul de respingere a propunerii 
legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice 5! urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.fl) din Constitufie.

Potrivit art.75 din Constitujiia Romaniei, republicata, ^i art.92 alin.(8) pct2 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
Camera decizionala.

Pre^edinte Secretar,

Senator Liviu/MaHan Pop Senator Liiiana Sbirnea
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