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PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu^ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa privind digitalizarea invd^dmdntului 
romdnesc, ini^iata de domnul deputat PSD Marius Sorin-Ovidiu Bota 

impreuna cu domnul deputat UDMR Benedeck Zacharie (Fix. 275/2020).

1. Principalele reglementari

Inifiativa legislativa are ca obiect de reglementare introducerea 

posibilitalii utilizarii tabletelor electronice de tip e-reader in procesul de 

invalare din sistemul national de invalamant preuniversitar in vederea 

inlocuirii manualelor §colare, precum §i instituirea obligapei Ministerului 
Educaliei §i Cercetarii (MEC) de a pune la dispozipa elevilor din 
invalamantul gimnazial §i liceal respectivele tablete, manuale §i alte 

materiale in format electronic, pentru buna desfa§urare a procesului de 
invajare.

II. Observatii

1. Pentru respectarea exigenlei de tehnica legislativa privind 

unicitatea reglementarii, prevazuta de art. 14 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000, republicatd, avand in vedere ca textul de act normativ i§i
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propune reglementarea sistemului de §colarizare, apreciem ca solu^iile 
normative preconizate trebuiau integrate m struetura Legii educatiei 
nationale nr, 1/2011, legea organica in materie, ce reglementeaza 

organizarea generala a invatamantului.
Acest aspect poate fi re^inut doar daca ne rapoitam la inten^ia de 

reglementare, respectiv digitalizarea invatamantului. Insa, de§i titlul legii 
se refera la digitalizarea invatamantului, reglementarea propriu-zisa este 
aceea de achizitie a unor tablete.

2.Semnalam faptul ca initiativa legislative nu respecta rigorile de 

redactare ale unui act normativ, spre exemplu:
- la art. 6 alin. (2), nu se prevede nivelul actului normativ prin care 

urmeaza a fl aprobate normele metodologice de aplicare, facandu-se 
referire doar la elaborarea de catre minister a acestor nonne;

- defmitii eronate, precum defmirea tabletei electronice drept 
„ metodd de invafare

- exprimari neclare, care necesita a fi definite, precum „toate 
materialele necesare'\ ^material hihliografic necesar desfd§urdrii 
lecliilod';

- articolul final privind intrarea in vigoare a legii (marcat in mod 

eronat ca art. 6) contravine dispozitiilor art. 78 din Constitufie §i ale art. 12 
alin. (1) teza I din Legea nr. 24/2000, republicatd, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare, potrivit carora legile „intrd in vigoare la 3 zile de 
la data publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, sau la o data 

ulterioard prevdzutd in textul lor

3. Potrivit prevederilor Ordonanfei de urgentd a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publicd, cu modificdrile §i completdrile 

ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este unicul administrator al 
datoriei publice guvemamentale, directe §i garantate §i este autorizat sa 

angajeze in numele §i contul statului obligatii de natura datoriei publice 

guvemamentale doar in scopurile prevazute la art. 4 alin. (1) din 

Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 64/2007, iar, potrivit prevederilor 

art. 4 alin. (3) din aceea§i ordonanta, autoritatile administratiei publice 

centrale, in cazul de fata Ministeml Educatiei §i Cercetarii, nu pot fl 
beneficiari ai garanfiilor de stat sau ai subimpmmuturilor acordate de 

Ministerul Finantelor Publice.



Totodata, referitor la fman^area de tip leasing, men^ionam ca, potrivit 
prevederilor art. 4 alin. (1^) din Ordonan^a de urgenfd a Guvernului 
nr. 64/2007 privind datoria publicd, cu modificdrile §i completdrile 

ulterioare, Ministerul Educa^iei §i Cercetarii, in calitate de ordonator 

principal de credite poate ,pngaja obliga^ii de natura datoriei publice 

guvernamentale pentru achizitii in sistem leasing, pe baza de hotdrdre a 

Guvernului, door in condifiile in care Ministerul Finantelor Publice, in 
calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, acceptd 

angajarea datoriei publice guvernamentale de cdtre ordonatorii principali 

de credite prin alegerea acestui instrument financiar, pe baza analizei 
costurilor §i riscurilor, cu asigurarea respectdrii obiectivelor §i 
principiilor strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale/^

Cu toate acestea, atragem atenjia ca acest instrument de datorie 
implica anumite costuri supHmentare fa^a de costul de finan^are la care 

poate sa contracteze imprumuturi Ministerul Finantelor Publice, in numele 
§i contul statului.

Din aceste considerente, sintagma Jmprumuturi de stat...sau credit 
furnizor” de la art. 4 alin. (1) din initiativa legislativa, este nejustificata.

De asemenea, avand in vedere ca la art. 4 alin. (1) din inijiativa 
legislativa se propune achizitionarea tabletelor cu sursa de finantare 

bugetul de stat, imprumuturi de stat, fonduri nerambursabile, fmantare tip 
leasing sau credit furnizor, consideram ca aplicarea masurilor genereaza 
un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, 
fapt pentru care se impune respectarea prevederilor art. 15 din Legea 

responsabilitdtii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicatd, cu modificdrile 
§i completdrile ulterioare.

4. Legea educafiei nafonale nr. 1/2011, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare, reglementeaza utilizarea manualelor §colare in 

sistemul national de invatamant.
Astfel, conform prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea sus- 

mentionata, Jn unitdfle de invdtdmdnt de stat sau particulare se 

utilizeazd manuale §colare §i alte auxiliare didactice aprobate de 
Ministerul Educafiei §i Cercetarii. ”

De asemenea, conform prevederilor art. 94 alin. (2) lit. f) din acela^i 
act normativ:

„ Ministerul Educafiei §i Cercetarii exercita, in domeniul 
invdtdmdntului preuniversitar, urmdtoarele atribupi: (...) f elaboreazd,
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evalueazd, aprobd §i achizifioneazd, dupd caz, manualele §colare §i 
asigurd finanfarea conform legii ^i, in acest sens, este singura autoritate 
cu competence in domeniu

Prin urmare, manualul digital este o forma alternativa a manualului 
§colar tiparit, pus deja la dispozitia elevilor §i cadrelor didactice, in mod 
gratuit, pe site-ul oficial al MEC https://www.manuale.edu.ro/. Elaborarea 

variantei digitale reprezinta o clauza a contractului incheiat cu editurile 
care tiparesc manuale.

Potrivit prevederilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 
ajutor fmanciar in vederea stimuldrii achizitiondrii de calculatoare, cu 

modificdrile §i completdrile ulterioare, inca din anul 2004, Ministerul 
Educa^iei §i Cercetarii deruleaza un program prin care elevii care provin 

din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de 
familie beneficiaza de ajutor fmanciar in cuantum de 200 de euro, in 
vederea stimularii achizilionarii de calculatoare.

Configuralia minima a calculatoarelor achizilionate este stabilita prin 

Hotdrdrea Guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar in vederea stimuldrii achiziCiondrii de calculatoare, cu 

modificdrile §i completdrile ulterioare, acestea avand, in mod obligatoriu, 
software de baza licenliat, incluzand un sistem de operare fi 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, precizam ca Guvemul Romaniei a aprobat Hotdrdrea 

Guvernului nr. 370/2020 privind aprobarea Programului nafonal 
„§coala de acasd” §i pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervd 

bugetard la dispozifia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 
2020, pentru Ministerul Educafiei §i Cercetarii ^i, potrivit acesteia, 
Ministerul Educafiei §i Cercetarii deruleaza Programul national ,,§coala de 

acasd/\ avand ca obiect achizitionarea de dispozitive electronice cu 

conexiune la internet, necesare dota^rii 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.
Potrivit actului normativ mentionat anterior, pentru fmantarea 

Programului national „§coala de acasd'" s-a aprobat suplimentarea 

bugetului Ministerului Educatiei §i Cercetarii, pe anul 2020, cu suma de

https://www.manuale.edu.ro/


150.000 mii lei, la capitolul 65.01 Jnvatamdnf\ titlul 20 ,,Bunuri 
servicir.

5. Semnalam faptul ca, in prezent, sunt initiate alte doua propuneri 
legislative, respectiv propunerea legislativd pentru completarea art. Ill 

din Legea educa^iei nationale nr. 1/2011 (Fix. 254/2020) §i propunerea 
legislativd pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 1/2011 a educafiei 
na/ionale (Fix. 255/2020), avand obiect de reglementare similar, respectiv 

asigurarea de dispozitive pentru elevi, studen|i §i cadre didactice, astfel 
incat procesul educational sa se poata desfa§ura §i online.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu sustine adoptarea acestei ini|iativei legislative.

Cu stima,

LudSviffiP^AN

PRIMtMINISTRU

Domnului deputat Ion Marcel CIOLACU 

Pre^edintele Camerei Deputatilor
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