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Comisia pentru invaj:amant, 
^tiinfa, tineret §i sport Nr. XXVin/195/29.10.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii

educafiei na^ionale nr. 1/2011

L559/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republican cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invafamant, §tiinl:a, 
tineret 5i sport, prin adresa nr. L559/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii educa^iei 
na^ionale nr.1/2011, respinsa de Camera Deputatilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul realizarii unui mecanism transparent cu 

privire la detasari, preluand ca model de stabilitate prezenta obligatorie la 

catedra titulara a cel putin unui ciclu -patru ani- dintr-un total de zece ani. De 

asemenea, se propune modificarea unor aspecte legate de titularizare, cum ar 

fi eliminarea sintagmei „in ultimii sase ani" din textul literei c) din alineatul 
(7) al art.252.

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

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative si transmis 
aviz favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minorite^i 
a transmis aviz favorabil.
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Comisia pentru munca, familie protecfie sociala si Comisia pentru 

buget, finani:e, activitate bancara piafa de capital au avizat negativ 

propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de Stat Lucian Radulescu - 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.

In ^edin^a din 27.10.2020 membrii Comisiei pentru invalamant, ^tiinja, 
tineret ^i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu unanimitate 

de voturi, sa adopte raport de respingere, pe motiv ca a fost adoptata o 

propunere legislativa cu acelasi obiect de reglementare, inregistrata cu nr. 
L558/2020, potrivit cu dispozitiile art. 74 alin. (4) din Regulamentul 
Senatului, republican cu modificarile ulterioare.

Prin urmare, Comisia pentru inval:amann ^tiinfa, 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 Constitu^ie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, ^i art.92 alin.(8) 

pct.2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile 

ulterioare, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator LiyiujMarian Pop Senator Lili'an^Sbirnea
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