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Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ

Nr. XXVIIl/162/04.07.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(L379/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru învăţământ prin adresa nr. 
L379/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, adoptată de Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
reglementării grupelor de acomodare pentru elevii anterior şcolarizaţi în străinătate.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat propunerea legislativă 
şi au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis aviz
negativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială. Comisia pentru românii de pretutindeni şi 
Comisia pentru tineret şi sport au transmis aviz favorabil.

Guvernul, prin punctul său de vedere nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Florian Lixandru 
- secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei.

în şedinţa din 04 iulie 2022, membrii Comisiei au luat în dezbatere propunerea 
legislativă şi au hotărât cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere fără 
amendamente.

Comisia pentru învăţământ supune spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului
raportul de admitere, precum şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l} din 
Constituţie.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.[8] pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Cameră decizională.

Preşedinte, Secretar,

>
Senator Ştefan PălărieSenator Monica-Cristina ANISIE
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