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Comisia pentru inva^amant, 
$tiin(a, tineret $i sport Nr. XXVin/172/21.09.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru sprijinirea parintilor si a operatorilor 
economici privati pe perioada starii de alerta si a suspendarii cursurilor

L475/2020

In conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificariJe ulterioare, Comisia pentru mvafamant, ?tiinfa, tineret ji sport, prin 
adresa nr. L475/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
sprijinirea parintilor si a operatorilor economici privati pe perioada starii de 
alerta si a suspendarii cursurilor, respinsa de Camera Deputa^ilor.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare sprijinirea parinfilor pe 
perioada starii de alerta si a suspendarii cursurilor prin redeschiderea unita^ilor de 
invatamant prescolar particulare, acreditate si autorizate pana la data de 11 martie 
2020, a centrelor educationale si a cluburilor sportive, pe perioada vacantei de vara, in 
functie de nevoile educationale si de evolutia crizei sanitare, cu conditia respectarii 
normelor sanitare m vigoare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat favorabil cu 
observa^ii ^i propuneri.

Consiliul Economic ^i Social a transmis puncte de vedere exprimate de partile 
reprezentate m Plenul CES.

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

Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala a transmis aviz favorabil.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte §i minoritafi a 

transmis aviz negativ.
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 5edin5a din 15 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru invapamant, 
5tiin^a, tineret §i sport au analizat propunerea legislativa au hotarat, cu majoritate 
de voturi, sa adopte raport de respingere din urmatoarele considerente: potrivit 
art.6 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, proiectul de 
act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente §i posibile care sa conduca 
la 0 cat mai mare stabilitate $i eficienjia legislativa. De asemenea, solujiile pe care le 
cuprinde noua reglementare trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu>se m 
considerate interesul social, politica legislativa a statului roman cerinfele corelarii 
cu ansamblul reglementarilor interne. Dispozijiile art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, impun ca instrumentul de 
motivate sa prezinte cerinpele care reclama intervenpia normativa.

Comisia pentru mva^amant, §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 
art76 alin.(l] din Constitujie.

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

Pre$edinte^^^^^ 

Senator Liv u-Marian Pop

Secrrar,

Senator Guiana Sbirnea
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