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Comisia pentru munca, familie 
§i protectie sociala Nr. XXVII/284/15.02.2022

A VIZ
asupra Legiipentru modificarea §i completarea Legii educafiei na^ionale 
nr, 1/201 ly ca urmare a cererii de reexaminare formulatd de presedintele

Romaniei

Comisia pentru munca, familie §i protecfie sociala, prin adresa nr. 
L250/2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului asupra Legii pentru 
modijicarea §i completarea Legii educafiei nafionale nr,l/2011y ca urmare a 
cererii de reexaminare formulatd de presedintele Romdnieiy adoptat de Camera
Deputatilor

in §edinta din data de 15 februarie 2022, Comisia pentru munca, familie §i 
protecfie sociala a analizat proiectul de lege si a hotarat, cu majoritate de voturi, 
sa adopte un aviz favorabil asupra Legii pentru modificarea §i completarea Legii 
educafiei na$ionale nr,l/2011y in forma adoptata de Camera Deputatilor.

Secretary
Senator LAURA GEORGESCU

Pre§edintey
SenatorJON ROTARU

\

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina 
Pre§edintele Comisieipentru invdfdmdnty tineret §i sport
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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SEN AT

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia(a de capital

Nr XXU/733/15.02.2022

AVIZ
asupra

legii pentru modiflcarea $i completarea Legii educa(iei na^ionale nr.1/2011

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^a de capital a Tost sesizata cu adresa 

nr. L250/2021, Tn vederea intocmirii avizului asupra Legii pentru modiflcarea completarea 

Legii educapiei napionale nrl/2011, ca urmare a cererii de reexaminare formulate de 

Pre§edintele Romaniei.
In ^edinja din data de 15.02.2022, membrii Comisiei au analizat cererea de reexaminare 

§i forma adoptata de Camera Deputatllor ca urmare a cererii de reexaminare §i au hotarat, cu 

unanimitate de voturi, sa adopte un aviz favorabil asupra formei adoptate de Camera 

Deputa^ilor.

Secretar,Vicepre^edinte,

Senator lonel-Ddnup CRISTESCUSenator Ciprian PANDEA

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina 

Pre^edintele Comisiei pentru invapdmdnt, tineret^i sport

Redactat; R Dabuleanu/Avizat: Cons coord. Mihaela Spiridon

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle



m
«Enat

<^ena^
<mtcmcet

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse,culte şi minorităţi

Nr. XXVI/304/13.01.2022

AVIZ

la
Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L250/2021 din data de 20.12.2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, ca urmare a cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României, cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011.

în şedinţa din 13.01.2022, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi a analizat cererea de reexaminare şi legea trimisă la promulgare şi a hotărât, cu majoritate 
de voturi, să adopte un aviz negativ la LEGEA pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, ca urmare a reexaminării, la solicitarea Preşedintelui României.

Secretar,Vicepreşedinte,

Senator NEAGU lonuţISTINA loanScnato

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina,
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport
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