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PRIM MINISTRU 

Domnule preşedinte, 

In conformitate Cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la pYopunerea legislativă pentru completarea apt. 12 din Legea 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, iniţiată de donmul deputat PNL Robert-
Ionatan Sighiartău (P1x.79/2021). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art. 12 din. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completă rile ulterioare, în sensul instituirii gratuităţii pentru transportul 
public local al elevilor din învăţământul primar şi secundar, efectuat 'de 
către regiile sau societăţile de transport local aflate în administrarea 
primăriilor, iar pentru municipiile şi oraşele cu mai mult de 50.000 de 
locuitori să se organizeze curse de transport colar, către şi de la coală, de 
tipul „curse colare", destinate exclusiv transportului de elevi. 



II. Observaţii 

1. Semnalăm că art. 84 din Legea nY. 1/2011 reglementează 

facilităţile de care beneficiază elevii în ceea ce priveşte transportul public 
local. Astfel, potrivit alias. (1) al art. 84 „Elevii din învăţământul 

preuniversitar acreditat/autoYizat beneficiază de gratuitate la servicii 
publice de transport local ,si judeţean, Yutier, naval, cu metroul, precum psi 
feroviar la toate categoriile de trenuYi, clasa a II-a, pe tot paYcursul anului 
calendaristic.". Totodată, prin alias. (11)-(13) ale aceluiaşi articol sunt 
reglementate şi mecanismele de decontare a acestei categoric de cheltuieli, 
în esenţă de la bugetul de stat, prin transfer către unită.ţile administrativ-
teritoriale. 

Astfel, prevederea legală în vigoare asigură un cadru legislativ mac 
larg decât conţinutul iniţiativei legislative, în sensul că toţii elevii din 
învăţământul preuniversitar beneficiază de gratuitatea transportului local 
rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, 
clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, precum şi între localitatea 
de domiciliu şi localitatea unde sunt colarizaţi, pe durata cursurilor. 

Mai mult, prin modificările propuse s-ar crea paralelism legislativ, un 
cadru legal confuz, fund afectată siguranţa raporturilor juridice existents 
între elevi, unitatea de învăţământ preuniversitar şi operatorii de transport. 

In acelaşi timp, s-ax da naştere la situaţii discriminatorii între elevi, 
prin raportare la nivelul de învăţământ pe care îl frecventează sau la 
domiciliul acestora. 

Totodată, iniţiativa legislativă nu cuprinde reglementări referitoare la 
mecariismele de finanţare pentru implementarea măsurilor propuse. 

Dat fund acest context normativ şi suprapunerea de conţinut 

legislativ între prevederile legale citate şi soluţiile preconizate, apreciem că 

sunt create premisele afectării coerenţei interne a legii în ansamblu. In 
plus, în condiţiile în care, în prezent se analizează diferite formule de 
ajustare a facilităţilor de transport de care beneficiază elevii şi studenţii, 

considerăm că măsurile propuse sunt de natură să genereze o nedorită 

instabilitate legislativă, aspect care se poate răsfrânge negativ asupra 
autorităţilor implicate, asupra operatorilor economici şi, indirect, chiar 
asupra benéficiarilor normei juridice, respectiv elevii. 

In acest context, apreciem că nu sunt îndeplinite criteriile de claritate 
i previzibilitate, astfel.cum acestea au fost statuate în jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale, _ putând crea riscul apariţiei unor vicii de 
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neconstituţionalitate în raport cu prevederilę art. 1 alias. (5) din Legea 
fundamentală. 

2. Apreciem că soluţia propusă pentru art. (11) presupune, în 
practică, ca la nivelul uniţăţilor administrativ-teritoriale să exists mijloace 
de transport pentru elevi, împrejurare ce presupune o cheltuială 

realizabilă/etapizată în temp (buget, procedure de achiziţie), pe care, la 
această dată bugetele locale nu o pot suporta. 

3. În ceea ce privete propunerea de la aim . (12), aceasta intră în 
contradicţie cu prevederile art. 5 aim . (2) din Legea nr. 1/2011, potrivit 
cărora „Orice modificaYe sau completare a pYezentei legi intră în vigoare 
începând cu prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui 
în care a foss adoptată prin lege.". 

De asemenea, mai semnalăm că în forma propusă, prevederea este de 
natură să aducă atingere principiuiui fundamental al neretroactivităţii legii, 
consacrat de art. 15 alias. (2) din Constituţia Rornâniei, republicată. In 
consecinţă, este necesară modificarea datei calendaristice, în funcţie de 
intenţia de reglementare. 

4. Senmalăm că aplicarea măsurilor propuse prin iniţiativa legislativă 

generează un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetuiui general 
consolidat, iar în textul iniţiativei legislative nu se preCizează sursa de 
finanţare a cheltuielilor respective. 

In acest sens, menţionăm că, potrivit prevederilor art. 15 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, Cu modificările şi completă rile 
ulterioare şi ale alias. (1) al art. 15 din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările psi completă Yile 
ulteYioare, în cazul propunerilor de introducers a unor iniţiative legislative 
a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, acestea trebuie să 
fie însoţite de fişa financiară, de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată, prečum şi de preCizarea surselor de acoperire a majorării 
cheltuielilor bugetare. 

5. Precizăm că potrivit art. 3 alias. (1) din Legea nr. 24/20001, 
normele de tehnică legisiativă 

Bunt obligatorii inclusiv pentru propunerile 
legislative aparţinând parlamentarilor. Din perspective exigentelor 

1 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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degaj ate din cuprinsul art. 46 din legea menţionată, în finalul propunerii 
legislative este necesar să fie introdusă formula de atestare a legalităţii 
adoptării proiectului de lege, referirea trebuind făcută la art. 76 alin. (1) 
din Constituţie, având în vedere că Legea hr. 1/2011 a fort adoptată ca 
lege organică, în temeiul art. 73 alias. (3) lit. n) din Constituţie. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

Donmului deputat Ludovic ORBAN 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 
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