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Comisia pentru invafamant, 
§tiin^a, tineret §i sport Nr. XXVIII/196/29.10.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii

educa^iei Rationale nr.1/2011

L560/2020

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invajamant, 5tiinl:a, 
tineret §i sport, prin adresa nr. L560/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii educafiiei 
nal:ionale nr.1/2011, respinsa de Camera Deputatilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Legii educatiei Rationale nr.1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul introducerii bacalaureatului diferentiat in 

invatamantul romanesc si extinderea invatamantului dual si la universitati.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a avizat favorabil 

cu observajii ^i propuneri.
Partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social si-au 

exprimat puncte de vedere.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoriteii, 

Comisia pentru munce, familie ^i protec^ie sociaie si Comisia pentru buget, 
finance, activitate bancare §i pia^e de capital au transmis avize negative.

Comisia economice, industrii §i servicii si Comisia pentru administra^ie 
publice au transmise avize favorabile.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile
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ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de Stat Lucian Radulescu - 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.

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

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

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

Prin urmare, Comisia pentru invalamant, ^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 in conformitate 

cu prevederile art.76 alin.[l] din Constitulie.
Potrivit art.75 din Constitulia Romaniei, republicata, ^i art.92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, i ecret^,

Senator Lilian^/g lirneaSenator Li^u-^rian Pop
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