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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §;i completarea

Legii Educatiei Na^ionale nr.1/2011 (plx282/22.06.2021)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i complet&'ile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i funclionare, Consilitil Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea fi completarea Legii Educatiei 

Nafionale nr. 1/2011 (plx282/22.06.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i complet^le ulterioare, in §edinta 

din data de 6.07.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ cu urmatoarea

motivare:

• subiectul propus spre reglementare nu este adecvat pentru legea educatiei, preciz^i dare cu 

privire la subiectul din acest proiect legislativ afl^du-se in Regulamentul-cadru de organizare 

§i funcfionare a unitafilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Proiectul de lege nu este 

fundamentat pe studii dare, astfel fundamentarea generalizeaza unele situafii particulare;

• in baza prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea educatiei nafionale nr. 1 din 2011, cu 

modific^ile §i complet^ile ulterioare, potrivit carora ''unitdtile de invatamant preuniversitar de 

stat pot obtine venituri proprii din activitdti specifice, conform legii, din donafii, sponsorizdri 

sau din alte surse legal constituite”, coroborate cu prevederile art. 181 alin. (l)-(3) §i ale art.
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185 din Regulamentul-cadru de organizare si funclionare a unitatilor de invalamant 

preuniversitare, aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 2016, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, colectarea §i/sau gestionarea fondului clasei/ §colii, prin implicarea copiilor/ elevilor 

sau personalului din unitatea de invatamant, este interzisa;

• art. 196 interzice constituirea de fonduri, fapt intarit §i de prevederile art. 185 din 

regulament, care precizeaza foarte clar cine §i cum poate gestiona acest aspect (Consiliul 

Reprezentativ al Parintilor/ Asociatia de p^inti din unitatea de invatamant);

• desi vine in intampinarea unor realitati, problematica abordata este una ce are legatura cu 

dreptul penal, textul fiind, in acelasi timp, relativ deficitar in ceea ce prive§te forma si 
continutul.

Pre^edinte, 
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