
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
pentru modificarea §i completarea Legii educafiei nationale nr, 1/2011

Secfiunea a 2~a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situafiei actuate

Initial scopul reglementarii prev^ute la art. 84 din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare era acela de a asigura dreptul 
fimdamental la mvatatura pentru toti elevii si de a diminua rata abandonului 
§colar, pentru elevii proveniti din medii sociale dezavantajate prin asigurarea 
transportului gratuit de la domiciliu la unitatea §colara, precum §i de la §coala la 
domiciliu.

Prin aceasta initiativa legislative se are in vedere interesul superior al elevilor §i 
obligatia prevazuta in Constitutia Romaniei, republicata, de a asigura dreptul la 
invatatura.

Adoptarea Legii nr. 226/2020, la mai putin de patru luni dupa ce aspectele 
privind transportul elevilor fusesera clarificate prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 
15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011, precum §i a alter acte normative, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr, 179/2020, cu modificarile §i complet&'ile 
ulterioare, a general atat instabilitate legislativa §i infrangerea securitatii 
raporturilor juridice stabilite intre operatorii de transport §i beneficiarii directi ai 
sistemului de invattoant, cat §i imposibilitatea aplicarii efective si in mod real a 
normelor prin care se asigura facilitati de transport elevilor, respectiv se ingrade^te 
accesul acestora la educatie, ceea ce determina o crestere a abandonului §colar.

Introducerea prin Legea nr. 226/2020 a alter modalitati de decontare a 
cheltuielilor de transport pentru elevi, nu a asigurat o aplicare clara §i lipsita de 
echivoc a modalitatilor de decontare, facand practic imposibila asigurarea 
gratuitatii transportului elevilor care nu pot fi §colarizati in localitatea de domiciliu 
§i implicit cu efecte negative asupra asigurarii dreptului la invatatura.

Din perspectiva obligatiei Ministerului Educatiei de a reglementa cadrul legal
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necesar pentru exercitarea dreptului la mvatatura, proiectul de act normativ, prin 
care se deconteaza de catre Ministerul Educa^iei naveta elevilor, apare ca o 
modalitate de sprijin pentru elevi, in vederea asigurarii accesului nediscriminatoriu 
la educafie.

Proiectul de act normativ este inifiat in contextul in care Ministerul Educa{iei se 
afla in prezent in imposibilitatea obiectiva de a deconta costurile privind naveta 
elevilor.

In prezent mecanismele de finanlare pentru asigurarea gratuit^tii transportului 
elevilor sunt de mai multe categorii:

- transport local, suportat din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale,
- transport interjudejean, feroviar, naval §i cu metroul, suportat din bugetul 

Ministerului Transporturilor §i Infrastructurii,
In acest sens, proiectul reglementeaza decontarea navetei elevilor care nu sunt 

§colarizati in localitatea de domiciliu, respectiv transportul acestora de la 
domiciliu la unitatea de invajtoant preuniversitar pe durata cursurilor §colare. 
Decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul Ministerului Educatiei pe baza de 
documente justificative prin inspectoratele §colare Jude^ene/ISMB §i unitatile de 
invaftaant preuniversitar §i nu privesc transportul local al elevilor sau oricare alta 
forma, cu referire stricta numai la aceasta forma de transport.

1^1. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislafie comunitara sau 
creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar actele 
comunitare in cauza, insojite de elementele de identificare ale acestora.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Schimbari preconizate

Modificarea §i completarea Legii educatiei na^ionale nr. 1/2011, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare, in ceea ce prive^te:
a) stabilirea facilitajilor de transport pentru elevi, precum si a modalitalii de 
decontare a acestor facilitaji.
b) abrogarea art. 104 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare.

Elevilor care nu vor putea fi §colariza^i in localitatea de domiciliu, 
imposibilitate cauzata de lipsa unitalii de invalamant din aceasta, li se vor deconta 
cheltuielile de transport intre localitatea de domiciliu §i localitatea unde sunt 
§colariza{i, pe durata cursurilor §colare, din bugetul Ministerului Educatiei, prin 
unita|ile de invatamant unde sunt §colarizali, in limita a 50 km, sau li se va asigura 
decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, 
daca locuiesc la intemat sau in gazda. Elevii vor putea solicita acordarea sumei in 
avans, cu decontare in luna urmatoare. Astfel, suma ce poate fi acordata in avans 
va fi nivelul cuantumului lunar de care beneficiaza elevul, iar decontarea 
cheltuielilor de transport pe baza documentelor emise de operatorii j^etongj^ort
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ruder, pentru facilita|ile de transport acordate elevilor, prev^ute la alin. (2), va fi 
asigurata la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 
30 lei/luna pentru distanta de 3 km. PrecizM ca se poate deconta lunar numai 
suma aferenta avansului primit in luna precedents.

Mecanismul de decontare va fi reglementat prin Metodologia ce va fi aprobata 
prin ordin al ministrului educa|iei, in maximum 30 de zile de la emiterea prezentei 
ordonanfe de urgen{a.

Pentru distan^ele ce vor depa§i 3 km, panS la limita de 50 de km, suma de 30 de 
lei /luna se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare kilometru/luna, dar nu mai mult 
decat valoarea documentelor de transport lunare.

In situafia in care sunt elevi care se deplaseaza de la domiciliu catre unitatea de 
inva^amant la distanfe mai mari de 50 km §i nu sunt cazafi la intemat sau gazda in 
localitatea in care studiaza li se va deconta suma aferentS distantei de 50 km, la 
care se va adauga 1 leu/km/luna, pentru distanlele ce depSsesc 50 de km.

Operatorii de transport rutier vor avea obliga|ia de a emite documente lunare 
de transport cu incadrare in tarifele maxime per kilometru/luna, mai sus 
men^ionate §i sa asigure transportul rutier al elevilor.

b) Avand in vedere modificarile aduse art. 84 din Legea nr. 1/2011, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, referitoare la modalitatea de decontare a 
facilitSfilor de transport acordate elevilor, este necesara abrogarea literei e) a alin. 
(2) de la art. 104 care prevedea ca „finan^ea de baza se asigura din bugetul de 
stat, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in func^ie de care se calculeaza 
costul standard per elev/pre§colar/antepre§colar, dupa cum urmeaza: e) cheltuieli 
pentru transportul elevilor din invStamantul preuniversitar acreditat/autorizat.”

3. Alte informatii

Urgenja reglementarii modului de decontare a transportului pentru elevii care 
nu pot fi §colariza|i in localitatea de domiciliu deriva din relaxarea restrictiilor 
privind prezenfa fizica la cursuri, transportul desfS§urandu-se acum in mod efectiv, 
spre deosebire de semestrul I §i prima parte a semestrul al Il-lea, cand acesta a 
fost practic inexistent, precum din nevoia de a asigura decontarea navetei pentru 
elevi, avand in vedere ca modificarile legislative aduse de Legea nr. 226/2020, nu 
permite decontarea navetei §i prin urmare in lipsa adoptarii prezentei ordonanje de 
urgen|e, elevii care sunt ^colarizafi in alta localitate decat cea de domiciliu nu pot 
beneficia de plata navetei, fiindu-le ingradit dreptul la educalie.

Neadoptarea masurilor propuse conduc la neindeplinirea obliga|iei legale de a 
asigura dreptul la invafatura pentru aceasta categorie de elevi §i implicit, cresterea 
abandonului §colar.

Situa^ia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata deriva din 
faptul ca, in acest moment, elevii care nu au posibilitaji materiale, nu se pot 
deplasa catre unitatile scolare unde studiaza. Aceasta situatie conduce pe de o
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parte la abandonul §colar al acestor elevi, iar pe de alta parte creeaza inechitati 
sociale prin ingradirea dreptului la invafatura consacrat de Constitufia Romaniei.

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1.Impact macro-economic

Impactul asupra mediului concuren|iai §i domeniul ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2.1mpact asupra mediului de afaceri

3.1mpact social

4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdt pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

- milioane lei -
Indicatori Urmatorii patru ani2021 Media pe 

patru ani
1 3 52 4 6 7

1. Modifier ale veniturilor
bugetare, in plus/minus

Modificari2. ale
cheltuielilor bugetare, in 
plus/minus______________
3. Impact financiar, 
plus/minus
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa 
veniturilor bugetare

reducerea

ijm
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6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modific^ilor veniturilor
§i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informafii - cheltuieli cu transportul elevilor care nu pot si §colariza|i m 
localitatea de domiciliu (naveta elevilor) - cu incadrarea in bugetul aprobat pentru 
Ministerul Educatiei pe anul 2021

Sectiunea a 5-a
_______Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare_______
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intr^i 
in vigoare a proiectului de act normativ - nu e cazul
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii - nu e cazul
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitarS in materie
cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. M^uri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare. 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Hotarari ale Curjii de Justifie a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative §i sau documente intemationale din care decurg 
angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 6-a
Consultdrile efectuate tn vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvemamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea precum §i a 
modului in
care activitatea acestor organizafii este legata de obiectul proiectului de act 
normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, in situajiain 
care proiectul de act normativ are ca obiect activitMi ale acestor autoritati, in 
conditiile Hot^arii Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
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structurilor asociative ale autorita^ilor administraliei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative. - nu este cazul.
4. Consultarile desfa§urate in cadml consiliilor interministeriale m conformitate cu 
prevederile Hot^Mi Guvemului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informa^ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ 
Legislativ prin avizul nr.435/2021.
b) Consiliul Suprem de Ap^are a
c) Consiliul Economic §i Social - nu e cazul
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul

6. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 7~a
Activitdfi de informare publicaprivind elaborarea 

$i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor art. 7 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenfa decizionala in administra|ia publica, 
republicata.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra s^atatii 
§i securita|ii cetalenilor sau diversitafii biologice 
Proiectul de act normativ nu se referS la acest subiect.
3. Alte informa|ii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile 
administraliei publice centrale §i/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competenjelor institufiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informajii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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Fat§ de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanjei de urgen|a a Guvemului pentru modificarea completarea Legii 
educafiei nafionale nr. 1/2011, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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