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EXPUNERE DE MOTIVE

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii

educatiei nationale 

nr. 1/2011

In prezent, conform art, 84 alin. [1) din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020, elevii 

din invatdmantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiazd gratuit de servicii 

publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate 

categoriile de trenuri, clasa a II~a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Forma propusa de Guvern nu asigura si gratuitatea pentru elevi a 

transportului public judetean. De asemenea, decontarea navetei elevilor, m 

forma propusa de Guvern, se realiza doar pentru elevii care nu pot fi scolarizati 

in localitatea de domiciliu, creand astfel o limitare a dreptului la Tnvatatura si o 

discriminare m raport cu ceilalti elevi care beneficiaza de decontare. Aceste 

solutii legislative ale Guvernului sunt contrare considerentelor din Decizia CCR 

nr. 657/2019.

Solutia legislativa propusa extinde, pe de-o parte, exercitiul dreptului la 

gratuitate pentru elevi la transportul local si judetean iar, pe de alta parte,

mentioneaza ca acesta se realizeaza prin subventionarea de catre UAT-ul care a 

delegat/gestioneaza serviciul public catre operatorul de transport. De 

asemenea, se garanteaza dreptul la gratuitate si elevilor din invatamantul privat.

Pentru decontarea navetei elevilor, se prevede expres ca aceasta se 

finanteaza de la bugetul de stat, astfel ca clieltuielile cu naveta vor fi incluse in 

finantarea de baza. Textul creeaza coerenta mtre dreptul substantial acordat si
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dreptul procedural prin care primul se realizeaza. De aseinenea, se clarifica ca, 

atat timp cat cheltuiala este in sarcina bugetului de stat, aceasta trebuie sa fie 

inclusa expres m finantarea de baza.

Din punctui de vedere al suportabilitatii costurilor pentru operatori, 

clarificam doua aspecte esentiale:

1. Pentru gratuitatea prevazuta la art. 84, alin. [1], suportabilitatea costurilor 

pentru operatorul de transport va fi facuta de catre unitatea administrativ 

teritoriala care gestioneaza/ deleaga serviciul public. Sistemul va fi acela de 

subventionare iar elevul va calatori gratuit pe baza carnetului de elev, urmand 

ca UAT-uI sa subventioneze operatorul conform Legii nr. 92/2007.

2. Pentru gratuitatea prevazuta la art. 84, alin. (1^), supoitabilitatea costurilor 

pentru operatorul de transport va fi facuta de catre bugetul de stat din care se 

vor vira bani in bugetul UAT-urilor pe care se desfasoara transporturile 

incluse m ipoteza de la alin. [1^).

Pentru considerentele de mai sus a fost elaborate propunerea legislative 

alaturata, pe care o supunem spre dezbatere ^i adoptare Parlamentului 
Romaniei.

In numele initiatprilor: 

Liviu-Marian Po^ -Senator PSD
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ParlamentuI Romaniei 

Camera Deputatilor
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
SECRETAR GENERAL

S./35lM/©k.oS7s>'k=
Data 03.06.2020

Nr. 1

Catre,

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

Parlamsntul Romaniei 
CAMERA DEPUTATILOR 

BIROUL PERMANENT
,ce. 2sioNr din

Subsemnatul, loan Dirzu, deputat ales in circumscriptia electorala nr. 1 ALBA, 

doresc sa semnez Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Legii 

educatiei nationale nr.1/2011, inregistrata la Camera Deputatilor cu numanil 441 din 

03.06.2020.

Cu stima,

loan Dirzu
Deputat PSD de Alba


