
Comisia pentru invafamant, 
^tiinfa, tineret sport Nr. XXVIII/173/23.09.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii
educatiei nationale 1/2011

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican 
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva^amant, §tiinfa, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L476/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
modiflcarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2011, respinsa de 
Camera Deputajilor.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, astfel meat sa contureze cadrul normativ prin intermediul caruia 
mvatarea in mediul online sa devina o realitate.

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

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

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

Comisia pentru buget, finanj:e, activitate bancara ^i piafa de capital, Comisia 
pentru comunical:ii ^i tehnologia informajiei si Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de ^anse, culte §i minoritafi au transmis avize negative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m 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.

In §edin|:a din 22 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru invafamant, 
^tiin^a, tineret ?i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu 
unanimitate de voturi, sa adopte raport de respingere din urmatoarele
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considerente: propunerea legislative a ramas fara obieet/avand in vedere ca a fost 
adoptata legislatia care reglementeaza posibilitatea desfasurarii m mediul online a 
activitatilor educationale din mvatamantul preuniversitar si universitar si 
asigurarea accesului tuturor elevilor la resursele informatice necesare invatarii 
online.

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 legislative face parte din 
categoria legilor organice §i urmeazd a fi adoptate in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(l) din Constitul:ie.

Potrivit art.75 din Constitu^ia Romaniei, republicate, §i art.92 alin.(8) pct.2 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile ulterioare, Senatul este 
Camera decizionala.
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