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Comisia pentru învălământ, 

ştiinţă, tineret şi sport Nr. XXVIII/86/11.05.2020 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.131 

şi art.287 din Legea Educaţiei Nalionale nr.1/2011 

L239/2020 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru învăxământ, ştiinxă, 

tineret şi sport, prin adresa nr. L239/2020, a fost sesizată de către Biroul 

permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.131 şi 

art.287 din Legea Educa}iei Naionale nr.1/2011, adoptată de Camera 

Deputalilor în forma inilială, în condixiile art. 75 aim . (2) teza a III-a din 

Constitulia României, republicată. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şj 

completările ulterioare, în vederea introducerii centrelor de competenţă ca şi 

componente organizatorice la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, 

stabilirea tipurilor de activităţi ce pot fi desfăşurate în centrele respective, 
precum şi corespondenţa între o oră fizică de activităţi şi norma didactică 

conventională. 

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat 
favorabil Cu observaxii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
observatii. 

Comisia pentru buget, finanxe, activitate bancară şi piaxă de capital a 

transmis aviz favorabil. 
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Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităxi au transmis avize 
negative. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

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

Rădulescu - Ministerul Educatiei si Cercetării. 

În şedinxa din 7 mai 2020 membrii Comisiei au luat în dezbatere 
propunerea legislativă şi au hotărât, în conformitate Cu prevederile art. 74 
(4) din Regulamentul Senatului, republicat, să adopte raport de respingere, 
pe considerentul că normele propuse au fost preluate ca amendamente la 
propunerea legislativă înregistrată cu nr. L 238/2020, având acelaşi obiect de 
reglementare. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport supune spre 
dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul de respingere a 
propunerii legislative. 

În raport Cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(1) din Constituxie. 

Potrivit art.75 din Constituxia României, republicată, şi art.92 alin.(8) 
pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, 
Senatul este Cameră decizională. 

Preşedinte, 

Senator Livia-l"Ę rian Pop 

2 

Secretar, 

Senator Liliana Sbîrnea 


