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Comisia pentru muncă, famiCie 
,ri protecţie sociaCă T/'rXXvll/120/OS.05.2020 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modifcarea şi completarea Legii educaJiei nalionale 
nr.1/2011 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L244/2020, a fost 
sesizată, în vederea întocmirii avizului, Cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educajiei nalionale nr.1/2011, iniţiatori:Marussi George-Nicolae - senator 
USR; Andronache Gabriel - deputat PNL; BarnaIlie Dan - deputat USR; Codreanu Constantin - 
deputat PMP; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina - deputat USR; DeheleanSilviu - deputat 
USR; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Iurişniţi Cristina-Ionela - deputat USR; MovilăPetru - 
deputat PMP; Prună Cristina-Mădălina - deputat USR; Rădulescu Dan-Răzvan - deputat USR; 
Simioncalonuţ - deputat PMP; TeacăAlexandru - deputat PMP; Turcescu Robert-Nicolae - 
deputat PMP; Zainea Come! - deputat USR. 

In şedinţa din 5 mai 2020, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a analizat 
propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un aviz favorabil. 

Preşedinte, 

Senator Ion ROTARU 

Secretar, 

Senator Florian-Dorel BODOG 

Domnului senator NICOLAE .Serban 
Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităli şi validări 
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Comisia pentru muncă, famiCie 
şi protecţie sociaCă 9V'rXXVII/120/05.05.2020 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaliei naJionale 
nr.1/2011 

Comisia .pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L244/2020, a fost 
sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educajiei naJionale nr.1/2011, iniţiatori:Marussi George-Nicolae - senator 
USR; Andronache Gabriel - deputat PNL; BarnaIlie Dan - deputat USR; Codreanu Constantin - 
deputat PMP; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina - deputat USR; DeheleanSilviu - deputat 
USR; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Iurişniţi Cristina-Ionela - deputat USR; MovilăPetru - 
deputat PMP; Prună Cristina-Mădălina - deputat USR; Rădulescu Dan-Răzvan - deputat USR; 
Simioncalonuţ - deputat PMP; TeacăAlexandru - deputat PMP; Turcescu Robert-Nicolae - 
deputat PMP; Zainea Cornel - deputat USR. 

În şedinţa din 5 mai 2020, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a analizat 
propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un aviz favorabil. 

Preşedinte, Secretar, 

Senator Ion ROTARUN Senator Florian

n-

-Dore1 BODOG 

Domnului senator POP Liviu-Marian 
Preşedintele Comisiei pentru învălământ, ştiinlă, tineret şi sport 
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