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s PRIM MINISTRU

Domnule pre§edinte,

A

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 94 la Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, ini^iata de domnul deputat USR PLUS 

Alin-Gabriel Apostol impreuna cu un grup de parlamentari USR PLUS
(Plx.159/2021).

1. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea 

art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/22011, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, cu un nou alineat, alin. (2^), in sensul decalMi pe 

zone geografice a. vacantei intersemestriale, precum si decalarea 

inceputului de an scolar, pe ani de studii.



Il.Observatii

1. Precizam ca argumentele aduse in Expunerea de motive referitoare 

la bunele practici din alte state europene nu pot constitui un motiv care sa 

sustina oportunitatea unor modificarii aduse structurii anului scolar.
Pe de alta parte, conform prevederilor art. 6 alin.(3) si (4) si art. 7 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile 

ulterioarQ, impactul bugetar care trebuie avut in vedere si care trebuie 

analizat este asupra bugetului general consolidat al statului, deoarece 

fmantarea sistemului de invatamant este asigurata de la bugetul de stat.
Consideram ca argumentele ca ,potential de dublare a veniturilor 

operatorilor din sectorul turism'\ „cresterea incasdrilor din turisii/\ 

,pre§terea cheltuielilor medii per turism'\ nu pot fi considerate justificari 

ale oportunita|ii emiterii actului normativ, in detrimentul actului didactic.
De asemenea, mentionam faptul ca in legislatia actuala nu este 

reglementata no^iunea de macroregiune. Organizarea administrativ 

teritoriala a statului roman este pe judete, si nu pe regiuni sau 

macroregiuni.
Totodata, sistemul de invatamant preuniversitar are o organizare 

unitara la nivelul intregului teritoriu al tarii. Stabilirea unei perioade 

minime de vacanta, fara a se preciza cine o stabileste si care este maximul 

perioadei pentru care se poate acorda, face imposibila aplicarea normei.
Mai mult, stabilirea unui inceput de an §colar diferentiat pe niveluri 

de scolarizare/ani de studii (art. 94 alin.(2^) lit.b) din initiativa legislativa), 
nu este justificata de motive psihopedagogice.

A

In plus, limbajul, respectiv continutul normei de reglementare nu este 

cel adecvat unei norme juridice de nivel primar.

2. Precizam ca potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, normele 

de tehnica legislativa sunt obligatorii inclusiv pentru propunerile 

legislative apartinand parlamentarilor.
Din perspectiva exigentelor degajate din cuprinsul acestui act 

normativ, invederam urmatoarele;
a) initiativa legislativa necesita numeroase reformulari pentru 

respectarea normelor prevazute de Legea nr. 24/2000, spre ex.: in 

continutul pai^ii introductive a Articolului unic trebuia facuta referire 

expresa la art. 94, in sensul ca dupa alin. (2') al acestui articol se introduce



’ alin. (2"); literele se utilizeaza doar in cadrul unei enumerari, iar nu pentru 

marcarea alineatelor etc.;
b) in cuprinsul initiativei legislative trebuia utilizata titulatura 

actuala, respectiv .^mmistnil educatief\ in loc de ,,ministrul educatiei si 

cercetdrir;
c) raportat la prevederile art. 46 din legea mentionata, in finalul 

initiativei legislative, in formula de atestare a legalitatii adoptarii 

proiectului de lege, referirea trebuie facuta la art. 76 alin. (1) din 

Constitutia Romdniei, republicatd, iar nu la alin. (2) al acestui articol, 
avand in vedere ca Legea nr, 1/2011 a fost adoptata ca lege organica, in 

temeiul art. 73 alin. (3) lit. n) din Constitute.
Astfel, semnalam ca propunerile de completare nu sunt corelate nici 

cu celelalte reglementari din Legea educatiei nafionale nr. 1/2011 si nici 

nu au in vedere impactul pe care il produc asupra altor actori din sistemul 

de educatie, respectiv asupra normelor didactice.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Domnului deputat Ludovic ORBAN 

Pre§edintele Camerei Deputatilor
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