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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.94 la 

Legea educatiei nationaie nr.l din 5 ianuarie 2011 (plxl59/19.04.2021)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completmle ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.94 la Legea 

educatiei nationaie nr.l din 5 ianuarie 2011 (plxl59/19.04.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 28.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotar^ii Plenului 

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

urmatoarea motivare:

• desi are potential de a dezvolta sectorul turismului si de a decongestiona 

infirastructura rutiera §i hoteliera in anumite perioade ale anului, propunerea nu este 

fezabila, intrucat este de natura a induce dificultati in programarea examenelor sau 

pentru anumite categorii de parinti, cum ar fi cei care au mai multi copii de diferite 

v^ste sau care invata in regiuni diferite;

• nu sunt precizate solutiile pentru cadrele didactice care, in acest sistem, ar avea un an 

§colar mai lung §i un concediu mai scurt sau pentru profesorii care sustin ore la clase 

din ani diferiti.
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• pet. 1 alin. b) din textul initiativei face referire la diferentierea, in functie de nivelul 

de §colarizare, a datei de incepere a anului scolar. Decalarea cu 3 saptamani a datei de 

incepere a anului §colar pentm elevii din clasele V-VII si IX-XJ reprezinta un 

dezavantaj pentru elevii din aceste clase, intrucat pentru acestia cursurile vor avansa 

cu mult catre luna iulie, perioada in care temperaturile din salile de clasa sunt 

semnificativ mai crescute, punand elevii si cadrele didactice in situatia de a suporta 

un disconfort termic accentual, care afecteaza bunul mers al procesului educational, 

intrucat majoritatea unitatilor de invatamant preuniversitar din Romania nu 

beneficiaza de instalatii de climatizare;

• cadrul legal general pentru organizarea, administrarea §i functionarea educatiei in 

Romania este stabilit prin Constitute, Legea Educatiei Nationale (Legea nr. 1/2011) 

este lege organica;

• conform art.94 alin. (2) privind exercitarea atributiilor de catre Ministerul Educatiei, 

la lit. r) se precizeaza ca acesta „stabileste structura anului scolar”. Structura anului 

scolar se stabile§te in urma consultarilor cu partenerii de dialog social, se avizeaza in 

Comisia de Dialog Social si se pune in aplicare prin ordin al ministrului educatiei, 

deci nu poate fi reglementata intr-o lege organica;

• 0 asemenea masura, de incepere a cursurilor elevilor in perioade diferite, in functie de 

clasele in care sunt elevii si de ciclurile de invatam^t, ar conduce la bulversarea 

sistemului de invatamant preuniversitar, deoarece consecinta ar fi decalarea 

examenelor nationale si afectarea mobilitatii personalului didactic de predare, ceea 

ce este de neacceptat;

• aceasta propunere legislativa nu vizeaza interesul elevilor, ba din contra, acestia ar fi 

afectati. Toate masurile trebuie sa fie luate, in asa fel incat interesul elevilor sa 

primeze si nu cresterea confortului celor care merg in vacante-sau sa fie stimulat 

turismul. Turismul trebuia stimulat prin acordarea, in continuare, a voucherelor de 

vacanta, precum si prin alte masuri si nu prin modificarea vacantelor elevilor.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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