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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru completarea art.l2 din 

Legea nr.1/2011 a educa^iei nationale (plx79/8.02.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 12 din Legea 

nr.1/2011 a educapei naponale (plx79/8.02.2021).

A ^

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 18.02.2021, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

c) reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu propunerile de 

modificare prevazute in Anexa.

Presedinte, 

Bogdan SIMION7
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Anexd

Propuneri de modificare aferente

propunerii legislativepentru completarea art.l2 din Legea nr.1/2011 a Educatiei nationale (plx79/8.02.2021)

Nr. Text initial Text propus Motivatecrt.
1. Art. 12

(...)
(10) Elevii din invatamantul primar si 
secundar care frecventeaza cursurile unei

(10) Elevii din invatamantul primar si 
secundar care freeventeaza cursurile unei 
unitati de invatamant de stat,- particulare si 
confesionale autorizate/acreditate, sunt 
scutiti de la plata tarifelor pentru 
transportul public local, pana la finalizarea 
studiilor secundare.

Corelarea cu prevederile articolului 84, 
alineatul (1) din Legea Educatiei Nationale

unitati de invatamant de stat, particulare si 
confesionale

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, care nu prevede nicio limita de 
varsta in aeordarea acestei facilitati pentru 
elevi:

autorizate/acreditate, 
scutiti de la plata tarifelor pentru transportul 
public local, pana la implinirea varstei de 
18 ani sau pana la finalizarea studiilor 
secundare.

sunt

„ Elevii din invatamantul 
acreditat/autorizatpreuniversitar 

benejiciazd gratuit de servicii publice de 
transport local rutier, naval, cu metroul, 
precum si feroviar la toate categoriile de 
trenuri, clasa a Il-a, pe tot parcursul 
anului calendaristic

(11) In municipiile si orasele cu mai mult 
de 50.000 de locuitori, elevii din 
invatamantul primar si secundar care 
frecventeaza cursurile unei unitati de

(11) In municipiile si orasele cu mai mult de 
50.000 de loeuitori, elevii din invatamantul 
primar si seeundar care frecventeaza 
cursurile unei unitati de invatamant de stat.

In vederea asigurarii incluziunii sociale si a 
masurilor de sprijin pentru elevii cu 
dizabilitati, se recomanda corelarea 
intentiei de a introduce curse de transport



Nr. Text initial Text propus Motivatiecrt.
confesionale invatamant de 

confesionale 
beneficiaza de transport specializat de tipul 
curse scolare, pentru transportul de la/pana 
la unitatea de invatamant. Autovehiculele 
folosite pentru cursele de transport 
scolar, catre si de la unitatea de 
invatamant, de tipul „curse scolare”, 
destinate exclusiv transportului elevilor, 
trebuie sa fie adaptate conform 
reglementarilor in vigoare pentru a 
raspunde nevoilor persoanelor cu 
handicap, inclusiv in ceea ce priveste 
dotarea acestora cu sisteme de avertizare 
audio si video.

stat, particulare si 
autorizate/acreditate

particulare
autorizate/acreditate beneficiaza de transport

scolar catre §i de la unitatea de invatamant, 
foarte binevenite, de altfel, cu prevederile 
Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (cu prevederile 
articolului 22 din acest act normativ, in 
special), in asa fel incat autovehiculele ce 
urmeaza a fi folosite in acest scop sa fie 
adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu 
dizabilitati, 
corespunzator nevoilor tuturor categoriilor 
de elevi.

SI

specializat de tipul curse scolare, pentru 
transportul de la/pana la unitatea de 
invatamant.

raspundepentru a

(12) Prevederile alin. (10) si (11) se aplica 
incepand cu 1 ianuarie 2021.

Se elimina. Un act normativ nu poate reglementa 
retroactiv, astfel ca aplicarea prevederilor 
mentionate la alineatele anterioare ar trebui 
sa inceapa o data cu intrarea lor in vigoare 
in urma adoptarii modificarilor legislative 
de catre Parlamentul Romaniei si publicarii 
lor in Monitorul Oficial al Romaniei




