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PRE§EDINTE

Doamnei
Senator MONICA-CRISTINA ANISIE 

PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU iNVATAMANT

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in §edinla din 28 martie 2022, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a propunerii legislative pentru abrogarea alin.(7^) (7^)
ale artl68 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 (L115/2022), in vederea intocmirii 
unui raport suplimentar.

!n acest sens, va anexam extras din stenograma ^edin^ei Senatului din data 

de 28 martie 2022.

p. PRE§EDINTELE SEnATULUI

Virgil Gur
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Extras
din stenograma sedintei Senatului din 28 martie 2022

Domnul Virgil Guran:
Punctul 11, Propunerea legislativa pentru abrogarea alin.(7’) §i (7^) ale 

art. 168 din Legea educaliei na|ionaie nr.1/2011. (LI 15/07.03.2022)

Declar deschise dezbaterile generale.

Din partea Guvemului, daca exista cineva sau iniliatori.

Va rog, domnule lider.

Deschideti microfonul pentru...

Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Mulb^mesc, domnule presedinte de sedin^a.

Solicitam retrimiterea la comisie pentru doua saptamani.

Mai sunt o serie de chestiuni care nu au fost luate in dezbaterea 

comisiei si va solicitam doua saptamani pentru asta.

Mulpimesc.

Domnul Virgil Guran:
Am inleles. (Discufii.)

Ave^i ceva de... Va rog. (Discufii.)

Pe procedura. Are dreptul, pe procedura, sa vorbeasca.

Doamna Elena-Simona Spataru:
...colegi, sigur ca respect dreptul pe care-1 am §i eu, acela de a solicita 

o retrimitere la comisie, dar fundamentata. Fundamentata, de ce? A|i ascultat 

vreun motiv? A fost vreunul? S-a depus vreun amendament la aceasta 

propunere legislativa pe care am inaintat-o colegilor? A fost vreun 

amendament? Nu. Nu a existat niciun fel de amendament. S-a votat, in 

unanimitate, un raport favorabil in Comisia de invalamant. Asadar, ce mai 

ave|:i de discutat, daca, in unanimitate, acest raport a fost trecut prin vot? 

Vre^i, pur si simplu, sa se ingroape aceasta lege. Ca se poate!



Va rog eu mult sa dovedim un pic de curaj cu privire la ini^iativa 

aceasta, sa nu ne ascundem, ca nu avem nimic de ascuns si sa dam un 

exemplu copiilor cum susfinem educatia.

Va mulpimesc.
Domnul Virgil Guran: 

l§i eu mulpjmesc.

Pregatiti pentru vot.

Supunem la vot retrimiterea la comisie.

Va rog sa vota|i.

Prezen|i - 84: pentru - 55, contra - 28, abjineri - una.

Ini|iativa legislativa este retrimisa la comisie pentru doua saptamani.




