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Comisia pentru inva^amant, 
^tiinfa, tineret $i sport Nr. XXVIII/4/2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea art.58 
din Legea educa^iei na^ionale nr.1/2011

(L613/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, 
republican cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva^amanC §tiinj:a, tineret 
$i sport, prin adresa nr. L613/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent 
al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea $i completarea art.58 din Legea educafiei 
na|:ionale nr.1/2011, adoptata de Camera Deputa(:ilor m forma inijiala, in 

condifiile art. 75 alin. [2) teza a Ill-a din ConstituJ;ia Romaniei, republicata.
Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea art.58 

din Legea educa^iei na^onale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in sensul reglementarii emiterii unor tichete, de catre Ministerul 
Educatiei Nationale, pentru prescolarii si elevii de pana in clasa a IV-a, din 

invatamantul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul „Scoala dupa 

scoala".
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a avizat favorabil 

cu observaf:ii ^i propuneri.
Consiliul Economic Social a avizat favorabil propunerea legislative cu

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

propuneri legislative.
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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara piaj:a de capital, 
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i validari, Comisia pentru 

munca, familie ^i protec^ie sociala si Comisia pentru drepturile omului, egalitate 

de §anse, culte ^i minorita^i au transmis avize favorabile.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

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

Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotarat, cu majoritate de 

voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise, cuprinse in 

anexa care face parte integranta din prezentul raport.
Comisia pentru inva^amant, ^tiinfa, tineret ^i sport 

dezbatere 5i adoptare plenului Senatului raportul de admitere 

amendamente admise si propunerea legislativa.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.[l] din Constitu|:ie.
Potrivitart.75 din Constitufia Romaniei, republicata, 5! art.92 alin.[8] pct.2 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 

Camera decizionala.

supune spre
cu

Pre§edinte, Secretar,

Senator Liliana SbirneaSenator Liviii/Marian Pop
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Anexa la Raportul Nr. XXVIII/4/2020

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea Icgislativa pentru modiflcarea completarea art.58 din Legea educafiei na^ionale nr.1/2011

L613/2019

ObservatiiAmendamentText propunere legislativaNr.

crt.

1. La articolul 58, alineatele (1) si (4) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. La articolul 58, alineatele (1) si (4) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1.

„Art58 „Art.58

(4) Statul finanteaza programul "Scoala 

dupa scoala" pentru prescolarii si elevii de 

pana in clasa a IV-a, inclusiv, ai caror 

parinti, reprezentanti legali sau, dupa caz, 
persoana care a fost desemnata de parinte 

pentru intretinerea unui copil, pe perioada 

absentei parintilor, conform art 104 din

[4] Statul finanteaza programul "Scoala dupa 

scoala" pentru prescolarii si elevii de pana in clasa 

a IV-a, inclusiv, ai caror parinti, reprezentanti 
legali sau, dupa caz, persoana care a fost 
desemnata de parinte pentru intretinerea unui 
copil, pe perioada absentei parintilor, conform art 

104 din Legea nr. 272/2004 privind protecfia si
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Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copiluiui, 
republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, solicita acest serviciu, prin 

tichete educadonale a caror valoare 

nominala lunara se raporteaza la 

indicatorul social de referinta §i este de 0,8 

ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil 
inscris in programul "Scoala dupa scoala".

promovarea drepturilor copiluiui, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care 

solicita acest serviciu, prin tichete educationale a 

caror valoare nominala lunara se raporteaza la 

indicatorul social de referinta si este de 0,8 ISR, 
exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris in 

programul "Scoala dupa scoala”.

Pentru o 

exprimare clara

Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare incepand 

cu anul scolar 2019-2020.
Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare 
incepand cu anul scolar 2020-2021.

Autor
amendament;

2.

Liviu-Marian Pop 

- Senator PSD

Termenul 
prevazut la Art. Ill 

este depa§it
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