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Comisia pentru inva^amant, 
^tiinfa, tineret ji sport Nr. XXVIII/198/13.10.2020

RAPORT

asupra Legii pentru modificarea completarea Legii educa^iei na^ionale
nr.1/2011

ca urmare a Cererii de reexaminare formulata de Pre§edintele Romaniei

[L606/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile uiterioare, Comisia pentru invafamant, ^tiinfa, 
tineret ^i sport, prin adresa nr. L606/2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea reexaminarii, cu Legea pentru 

modificarea completarea Legii educa^iei nationale nr,l/2011, adoptata 

de Camera Deputa5:ilor, in urma reexaminarii.
Legea are ca obiect de reglementare modificarea completarea Legii 

educa^iei naJ;ionale nr.1/2011, cu modificarile ^i completarile uiterioare, in 

scopul cre^terii gradului de siguranfa in mediul §colar prin abordarea 

proactiva a provocarilor generate de fenomenul bullying in societate.
Comisia pentru buget, finanl:e, activitate bancara 51 piafa de capital, 

Comisia pentru sanatate publica 5! Comisia pentru administrate publica au 

transmis avize favorabile in urma reexaminarii.
La dezbaterea legii a participat, in conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile uiterioare, din partea 

Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian Radulescu - Ministerul 
Educatiei si Cercetarii.

In urma dezbaterilor, in sedinta din 13 octombrie 2020, reanalizand' 
legea in raport cu obiecfille prezentate in Cererea de reexaminare ^i cu
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punctele de vedere exprimate, membrii Comisiei au hotarat, cu unanimitate 

de voturi, admiterea cererii de reexaminare adoptarea legii in forma 

adoptata de Camera Deputatilor, dupa reexaminare.
Comisia pentru inva5:amant, ^tiinfa, tineret 5! sport supune spre 

dezbatere adoptare plenului Senatului raportul de admitere si legea.
In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria 

legilor organice ?i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 

alin.(l) din Constitu^ie.
Potrivit art.75 alin. (1] din Constitupa Romaniei, republicata, ^i art.92 

alin.[83 pct2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Sedpetar,
Senator Liviif-M^rian Pop

Senator Aiiliana Sbirnea
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