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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x 630/20.10.2020)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire Ia avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x 630/20.10.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 29.10.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi 

Social şi-au exprimat următoarele puncte de vedere:

> 1 reprezentant al părţii patronale, 7 reprezentanţi ai părţii patronale şi reprezentanţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ;

> 2 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarea observaţie:

• dacă se doreşte în mod real fmanţarea/cofinanţarea salariilor cadrelor didactice de către 

autoritatea publică locală, este necesară corelarea cu prevederile Legii nr. 273/2006
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privind finanţele publice locale (inclusiv modificarea şi completarea acestor prevederi), 

astfel încât să se permită acesteia plata salariilor pentru cadrele didactice angajate în 

programul ”Şcoală după şcoală” şi, în paralel, să se aloce filă de buget cu destinaţie 

specială de la Ministerul Finanţelor Publice.

> 3 reprezentanţi ai părţii patronale şi 8 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru 

avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• programul complementar „Şcoală după Şcoală”, care trebuie să se deruleze conform 

prevederilor Legii nr. 186/2020, precizează că finanţarea acestuia este asigurată de la 

bugetul de stat constituit în condiţiile legii cu această destinaţie. Având în vedere 

importanţa acestui proiect, care, prin modalităţi integrate de sprijin, are ca scop 

prevenirea abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii, creşterea performanţelor 

şcolare, învăţarea remedială, accelerarea învăţării, dezvoltarea şi integrarea personală, 

menţinerea elevilor într-un mediu securizat, modificarea Legii educaţiei naţionale în 

sensul propus nu este utilă, pentru că ceea ce se propune a fi completat în LEN este 

imposibil de finanţat de autoritatea publică locală. Dacă se doreşte în mod real 

finanţarea/ cofinanţarea salariilor cadrelor didactice de către autoritatea publică locală, 

este necesară completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, care să le 

permită acestora să plătească salarii pentru cadrele didactice angajate în programul 

„Şcoală după şcoală” şi, în paralel, să se dea filă de buget cu destinaţie specială de la 

Ministerul Finanţelor Publice.

> 1 reprezentant al părţii patronale s-a abţinut de la vot.

Preşedinte, 
lacob
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