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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru invaj;amant, tineret ^i sport, prin 
adresa nr. L120/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru pentru 
completarea art.84 din Legea educajiei na^ionale nr.1/2011, adoptata de Camera 
Deputa^ilor.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Instituirea 
gratuitatii transportului local al elevilor catre unitatile de invatamant, fie de catre regiile sau 
societatile de transport local din subordinea primariilor, fie prin organizarea de curse de 
transport scolar, in cazul municipiilor sau oraselor.

Consiliul Legislativ si Consiliul Economic si Social au analizat propunerea legislativa 
§i au avizat favorabil cu observafii §i propuneri.

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

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital, Comisia pentru 
administrai:ie publica si Comisia pentru transporturi §i infrastructure au transmis aviz 
favorabil.

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

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: doamna Marina Manea - 
secretar de statin cadrul Ministerului Educa^;iei.

In §edin^a din 29 iunie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere propunerea 
legislativa si au hotarat cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere, fara 
amendamente.
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Comisia pentru invai;amant, tineret sport supune spre dezbatere adoptare 
plenului Senatului raportul de admitere fara amendamdnte si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
ConstituJ:ie.

Potrivit art.75 din ConstituJ:ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.fS) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ambrozie-Irineu DARAUSenator Monica-Cristina ANISIE
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