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Propunerii legislative privind unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea 
legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei, cu adresa Plx 317, 
înregistrat cu nr. 4c-13/732 din data de 28 septembrie 2021. 

       Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă cameră 
sesizată. 

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de informatizare 
în domeniul educaţiei. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează adoptarea Programului 
Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei, program suport pentru activităţile educaţionale faţă în 
faţă şi în sistem online, în scopul asigurării infrastructurii resurselor şi personalului de 
specialitate necesare implementării măsurilor de digitalizare a sistemului de învăţământ la toate 
nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar. Programul Naţional pentru Digitalizarea 
Educaţiei este structurat pe trei piloni: Platforma Naţională Educaţională, Proiectul 
„Conectivitate în şcoliˮ şi Planul de măsuri pentru transformarea digitală. De asemenea, 
iniţiativa legislativă vizează Proiectul „Educaţie pe tot parcursul vieţii‟, a l cărui scop este 
înfiinţarea de centre comunitare de educaţie digitală pentru adulţi    

    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 4 noiembrie 
2021. 

   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

    În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

    Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

                    Mihai Alexandru Badea                                     Ladanyi Laszlo-Zsolt 
                              
 
Expert parlamentar, 
Andrada Armencea 
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