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SENAT

Comisia pentru constituţionalitate

NR. LXVIII/1415/2022

Către

Biroul permanent ai Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1] lit. e] a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B315 din 25 mai 
2022, a fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă 
Cameră sesizată, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (B315/2022).

Iniţiatorii propunerii legislative sunt: Anisie Monica-Cristina - senator PNL; 
Alexe FIorin-Alexandru - deputat PNL; Atanasiu Onuţ Valeriu - deputat PNL; Barcari 
Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Burduja 
Sebastian-Ioan - deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Cazan Laurenţiu- 
Nicolae - deputat PNL; Ciofu Cătălina - deputat PNL; Huţucă Bogdan-Iulian - deputat 
PNL; Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Miklos Zoltân - deputat UDMR; 
Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Muraru lulian-Alexandru - deputat PNL; Popescu 
Pavel * deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Tătaru Nelu - deputat 
PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
în care plata tuturor tipurilor de burse să fie efectuată lunar, în avans, până pe data 
de 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă (cu excepţia bursei universitare 
aferente primei luni a anului universitar, în acest caz plata urmând a fi realizată 
până la data de 14 din prima lună a anului universitar).
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 16 mai 2022, a 
stabilit, având în vedere adresele Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, că domeniul reglementat de 
această iniţiativă legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 15 iunie 2022, analizând 
propunerea legislativă şi legislaţia în materie în vigoare, precum şi jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, constatând că, în raport cu obiectul de reglementare, aceasta 
face parte din categoria legilor ordinare, deşi modifică Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Biroului permanent 
reţinerea iniţiativei legislative la Senat în vederea repartizării acesteia la comisiile 
de resort

Având în vedere că obiectul de reglementare al iniţiativei legislative vizează 
plata burselor universitare, care ţine de domeniul legilor ordinare, membrii 
comisiei invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale care a reţinut că "este posibil ca 
o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, şi norme de natura 
legii ordinare, dar fără ca acestea să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, 
s-ar extinde domeniile rezervate de Constituţie legii organice. De aceea, printr-o 
lege ordinară se pot modifica dispoziţii dintr-o lege organică, dacă acestea nu conţin 
norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă 
legătură cu domeniul de reglementare al legii organice."

în consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(l] lit.e) prima liniuţă din 
Regulamentul Senatului, republicat, să repartizeze propunerea legislativă 
menţionată (B315/2022) către comisiile competente a o lua în dezbatere în 
funcţie de obiectul său de reglementare, pentru depunerea unor eventuale 
amendamente şi adoptarea avizelor, respectiv întocmirea raportului spre a fî 
înaintat plenului Senatului.

Preşedinte, Secretar,

Senator y

Cristian-AugustinyNiculesqu-Ţâgârlaş

SenatojCfi^^
Elena/sUj^na/Şpătaru
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