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ianuarie 2011 cu completarile §i modificarile ulterioare
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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatuiui, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru Tnva^amant, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L627/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatuiui in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 
completarea Legii educa^iei nafionale nr.l din 5 ianuarie 2011, publicata in 
Monitorul Oficial nr.l8 din 10 ianuarie 2011 cu completarile $i modificarile 
ulterioare, adoptata tacit de Camera Deputa^ilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art.44 din Legea 
educa^iei nafionale nr.1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ si Consiliul Economic si Social au analizat propunerea legislative 
§i au avizat favorabil cu observajii §i propuneri.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancare si piata de capital a transmis aviz
negativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minorite^i a transmis
aviz favorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatuiui, republicat, din partea Guvernului: domnul Zoltan Kallos - 
secretar de stat m cadrul Ministerului Educa^iei.

In §edinfa din 07 decembrie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere 
propunerea legislative si au hoterat cu majoritate de voturi, sd adopte raport de 
respingere pe considerentul ca noua reglementare nu mai este necesard avand in vedere 
prevederile OUG22/2021. La art. din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 este 
reglementatd posibilitatea institutiilor de invdtemant superior de a infiinta in structura 
proprie unitdti de invdtemant preuniversitar. De asemenea, Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificdrile si completdrile ulterioare, reglementeazd invdtdmantul postliceal.
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ca o componenta a invatamantului preuniversitar, iar la art. 44 alin. prevede ca: 
„invatamantul postliceal se organizeaza m scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca 
structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in colegii 
in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate.”

Comisia pentru invatamant, tineret §i sport supune spre dezbatere §i adoptare 
plenului Senatului raportul de respingere al propunerii legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.[l) din 
Constitutie.

Potrivit art.75 din Constitutia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ambrozie-lrineu DARAUonica-Cristina ANISIESena^
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