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PRIM MINISTRU
0S6« ’

Domnule pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitufie, 
Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 

nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea 

stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, inifiata de domnul deputat USR 

Dan-Razvan Radulescu si un grup de deputati USR (Bp.226/2020).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obieet de reglementare modificarea si 
completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in 
vederea stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, cu modificdrile f 

completdrile ulterioare, propunandu-se, in principal:
- instituirea posibilitatii ca ajutorul financiar acordat in baza acestei legi 

sa poata fi utilizat si pentru achizitionarea unei tablete sau alt dispozitiv 

similar care permite invatarea la distanta, respectiv pentru achizitionarea unui 

abonament de conectare la internet a dispozitivului achizitionat pentru o 

perioada de maximum 12 luni;
- majorarea pragului venitului minim pentru care se acorda ajutorul 

financiar de la 150 de lei la valoarea Indicativului Social de Referinta (ISR).

II. Observalii

1. Mentionam ca, potrivit Legii nr.269/2004, inca din anul 2004, 
Ministerul Educatiei si Cercetarii deruleaza un program prin care elevii 
beneficiaza de ajutor financiar avand un cuantum de 200 de euro, in vederea 

stimularii achizitionarii de calculatoare.
Configuratia minima a calculatoarelor achizitionate este stabilita prin 

Hotdrdrea Guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor



metodologice pentru aplicarea Legii nr.264/2004 privind acordarea unui 
ajutor fmanciar m vederea stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare, acestea avand, in mod obligatoriu, 
software de baza licentiat, incluzand un sistem de operare si un program 

antivirus, pana in anul 2019 fiind alocate fonduri de 230,67 milioane lei, iar 

pentru anul 2020 fiind prevazuta suma de 12,74 milioane lei.
De asemenea, potrivit Hotdrdrii Guvernului nr.370/2020 privind 

aprobarea Programului national ’’^coala de acasd ” si pentru alocarea unei 
sume din Fondul de rezervd bugetard la dispozitia Guvernului, prevdzut in 

bugetul de stat pe anul 2020 pentru Ministerul Educatiei si Cercetdrii, 
ministerul deruleaza in anul 2020 Programul national ’’^coala de acasd”, 
avand ca obiect achizitionarea de dispozitive electronice cu conexiune la 

internet, necesare dotarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, in 

vederea facilitarii activitatilor didactice la distanta pentru elevii din medii 
defavorizate inmatriculati in unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

Precizam ca, pentru finantarea Programului national ’’^coala de 

acasd”, s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si 
Cercetarii pe anul 2020 cu suma de 150.000 mii lei, la capitolul 65.01 

’’Invdtdmdnt”, la titlul 20 ’’Bunuri si servicii ” din Fondul de rezerva bugetara 

la dispozitia Guvernului Romaniei, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020.

2. Initiativa legislativa are un impact semnificativ asupra bugetului 
general consolidat, iar in Expunerea de motive nu este indicata nicio suma de 

bani care ar intra in mod suplimentar la buget in situatia in care nolle 

reglementari ar fi adoptate.
Potrivit prevederilor art. 15 din Legea responsabilitdtii fiscal-bugetare 

nr. 69/2010, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, in cazul 
propunerilor de introducere a unor masuri/politici/initiative legislative a caror 

adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, este necesar sa fie evaluate 

efectele fmanciare asupra bugetului general consolidat, prevazute la art. 15 

din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, precum si ipotezele si metodologia de calcul utilizata.
De asemenea, potrivit art. 138 alin. (5) din Constitutia Romaniei, 

republicata, ’’Nicio cheltuiald bugetard nu poate fi aprobatd fard stabilirea 

sursei de finan^are ”.

3. Cu privire la unele aspecte punctuale, precizam ca:
- la pet. c. se prevede ca beneficiarii trebuie sa provina din familii cu 

venituri brute lunare cel mult egale cu valoarea ISR pe membru de familie. 
Pentru un plus de rigoare legislativa, era necesar a se completa aceste
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prevederi, men^ionandu-se ca ISR este cel prevazut de Legea 76/2002 privind 

sistemul asigurdrilor pentru somaj si stimularea ocupdrii fortei de muncd, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare\
- in ceea ce priveste abrogarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr.269/2004, 

era necesar ca aceasta interventie legislativa sa fie introdusa printr-un punct 

distinet de punctul c. din propunere;
- era neeesar ea solutiile legislative de la pet. f. sa fie prevazute 

intr-un articol roman distinct, intrucat acestea constituie dispozitii finale ale 

prezentei interventii legislative, in acord eu prevederile art. 55 alin.(l) din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnied legislated pentru elaborarea 

actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si 
nu pot face, astfel, corp eomun cu actul normativ modificat, respectiv Legea 

nr. 269/2004;
- referitor la interven^ia de la pet. f, era necesar a se stabili earei 

autoritati i se deleaga sarcina de a modifiea normele metodologice, pentru a 

se asigura un plus de elaritate si previzibilitate normei vizate;
- la pet. f, ce vizeaza introducerea alineatului (1^), se prevede ea 

normele metodologice nu vor putea limita tipul de dispozitiv sau de 

abonament ce poate fi achizi^ionat in baza prevederilor acestei legi. Or, 
potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000: „Actele normative date in 

executarea legilor, ordonantelor sau a hotdrdrilor Guvernului se emit in 

limitele §i potrivit normelor care le ordond”. Asadar, din aceste prevederi 
rezulta ca normele metodologice nu pot depa§i limitele trasate de normele 

primare in baza carora se emit, astfel ca mentiunile de la punctul f. alin. (1^) 

din propunere nu sunt necesare.

4. Referitor la con|inutul instrumentului de prezentare si motivare, 
aratam ea, potrivit art. 74 alin. (4) din Constitutia Romdniei, republicatd, 
„Deputatii, senatorii §i cetdtenii care exercitd dreptul la initiated legislated 

pot prezenta propuneri legislative numai in forma cerutd pentru proiectele de 

legi”, iar conform art. 3 alin. (1) din Legea nr.24/2000, normele de tehniea 

legislativa sunt obligatorii ,,la elaborareaproiectelor de lege de cdtre Guvern 

§i a propunerilor legislative apartindnd deputaflor, senatorilor sau 
cetdtenilor, in cadrul exercitdrii dreptului la initiated legislated, la 

elaborarea §i adoptarea ordonantelor §i hotdrdrilor Guvernului”. Or, 
prevederile art. 29-31 din Legea nr. 24/2000 instituie obligatia fundamentarii 

temeiniee a solutiilor legislative astfel incat sa raspunda nevoilor sociale reale 

si drepta^ii soeiale, in scopul evitarii unor interventii legislative arbitrare.
Totodata, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. d) coroborate eu cele 

ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, solutiile legislative trebuie sa fie insotite de

3



un^tudiu de impact care sa contina analiza costurilor si a beneficiilor aduse in 

- plan economic §i social prin adoptarea proiectului de lege, precum dificultatile 

care ar putea aparea in procesul de punere in practica a reglementarilor
propuse.

In acest sens, aratam ca prezenta initiativa legislativa propune cre§terea 

pragului venitului minim pentru care se acorda ajutorul de 200 euro, de la 450 

lei/membru de familie la un venit egal cu valoarea ISR, care, potrivit 

informa^iilor furnizate in Expunerea de motive, are un cuantum de 500 de lei. 
In consecin^a, aceste modificari vor atrage o majorare a cheltuielilor aprobate 

prin buget, fiind necesar a se evidentia impactul bugetar general de prezentele 
masuri.

De altfel, prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constitutie, Curtea in 

jurisprudent sa {Deciziile nr. 682/2010, 141/2019, 139/2019), a constatat 

neconstitutionalitatea legii pentru lipsa studiilor de impact, respectiv pentru 
lipsa de fundamentare temeinica a reglementarii. Astfel, in lipsa motivarii sau 

al caracterului sumar al acesteia, precum §i in lipsa unei fundamentari 
temeinice, nu se poate cunoa§te ratiunea legiuitorului, esentiala pentru 

in^elegerea, interpretarea §i aplicarea acesteia, in condi^iile unui pronun^at 
caracter tehnic al reglementarii. Or, normele de tehnica legislativa prevazute 

de art. 6 din Legea nr. 24/2000 stabilesc in mod indubitabil obliga|ia unei 
temeinice motivari a proiectului de act normativ.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate la pet. II, Guvernul nu 

sustine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima.

SENATUL ROMANIEI

4


