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RAPORT

asupra Propunerii legislative privind Digitalizarea invatamantului romanesc

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva]:amant, §tiin^a, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L474/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m 
vederea dezbaterii §\ elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind 
Digitalizarea invatamantului romanesc, respinsa de Camera Deputa^ilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare introducerea 
posibilitatii utilizarii tabletelor electronice de tip e-reader in procesul de invatare 
din sistemul national de mvatamant preuniversitar in vederea inlocuirii manualelor 
scolare, precum si instituirea obligatiei Ministerului Educatiei si Cercetarii de a pune 
la dispozitie elevilor din invatamantul gimnazial si liceal respectivele tablete, 
manuale si alte materiale in format electronic, pentru buna desfasurare a procesului 
de invatare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a avizat favorabil cu 
observa5:ii ^i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a transmis puncte de vedere ale pertilor 
reprezentate in Plenul CES.

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

Comisia pentru buget, finanj:e, activitate bancare ^i pial:e de capital, Comisia 
pentru comunicajiii §i tehnologia informajiei si Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de §anse, culte $i minoritefi au transmis avize negative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
ulterioare, din partea Guvernului: doamna Secretar de stat Kovacs Irina Elisabeta- 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.
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In §edin^a din 22 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru invafamant, 
^tiinja, tineret §i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu 
unanimitate de voturi, sa adopte raport de respingere din urmatoarele 
considerente: propunerea legislativa a ramas fara obiect, avand in vedere ca 
masurile propose sunt deja reglementate.

Comisia pentru mvafamant, §tiin|:a, 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 §i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(l) din Constitufie.

Potrivit art.75 din Constitujia Romaniei, republicata, ^i art.92 alin.(8) pct.2 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 
Camera decizionala.
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