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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 14 aprilie 2021 
Nr.4C-11/569 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale  
 (Plx.79/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 79 din 08 martie 2021, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 74/25.02.2021, punctele de vedere ale Consiliului Economic și Social nr. 
1813/18.02.2021, punctul de vedere negativ al Ministerului Finanțelor nr. 60042/25.02.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii gratuității transportului local al elevilor către unitățile de învățământ, fie de către regiile sau 
societățile de transport local din subordinea primăriilor, fie prin organizarea de curse de transport școlar, în cazul municipiilor sau orașelor cu 
un număr de peste 50.000 de locuitori. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 20 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: doamna Ștefania Marina Manea - secretar de stat și doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației; 
doamna Vali Baciu - director, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația 
Părinților și Aparținătorilor Legali din România; domnul Rareș Voicu - președinte, Consiliul Elevilor din România; domnul deputat Robert-
Ionatan Sighiartău - inițiator.  

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședințele din data de 30 martie și 13 aprilie 2021, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise și respinse din Anexa ce face parte din prezentul raport.  
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor
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                    Anexa  
I. AMENDAMENTE ADMISE   

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si c ult 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. --- Titlul Legii: Lege pentru completarea art. 12 din 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale  

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea art. 84 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  

2.  
 

--- 

Articol unic. - După alineatul (9) al articolului 12 
din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se introduc trei noi 
alineate, alin. (10), (11) și (12), cu următorul 
cuprins: 

Art. I. - După alineatul (13) al 
articolului 84 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alin. (14), cu următorul 
cuprins:

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3.  
 
 
 

--- 

(10) Elevii din învățământul primar și secundar 
care frecventează cursurile unei unități de 
învățământ de stat, particulare și confesionale 
autorizate/acreditate, sunt scutiți de la plata 
tarifelor pentru transportul public local, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani sau până la finalizarea 
studiilor secundare. 
 
(11) În municipiile și orașele cu mai mult de 
50.000 de locuitori, elevii din învățământul primar 
și secundar care frecventează cursurile unei 
unități de învățământ de stat, particulare și 
confesionale autorizate/acreditate beneficiază de 
transport specializat de tipul curse școlare, pentru 
transportul de la/până la unitatea de învățământ. 
 
(12) Prevederile alin.(10) și (11) se aplică 
începând cu 1 ianuarie 2021. 

 
(10) Se elimină. 

Autor: Deputat PNL Robert-Ionatan 
Sighiartău 

 
 
 
 
 

 
(11) Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 

(12) Se elimină. 
Autor: Comisia 

 

Pentru evitarea 
paralelismului 
legislativ având în 
vedere prevederile 
art. 84 alin. (1).  
 
 
Textul modificat se 
mută la art. 84, 
unde este sediul 
materiei. 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 
Textul modificat 
devine art. II. 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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4. Art. 84 - (1) Elevii din învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii 
publice de transport local și județean, rutier, naval, cu 
metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, 
clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.(Legea 
226/2020) 
(11) În vederea asigurării gratuității prevăzute la alin. (1), 
decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin 
transfer, către unitățile administrativ-teritoriale. 
(12) Gratuitatea este asigurată de către autoritățile 
administrației publice locale, prin subvenționarea 
operatorului de transport conform Legii serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 
nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
(13) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu 
transportul de interes public desfășurat în alte condiții 
decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va 
realiza de către unitatea de învățământ. (Legea 226/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)[textul abrogat la 14-mai-2020 de OUG 70/2020] 
(3)[textul abrogat la 05-nov-2020 de  Legea 226/2020] 
(31) [textul a fost abrogat la 05-nov-2020 de Legea 
226/2020] 
(32)  - (34) [textul a fost abrogat la 11-feb-2020 de OUG 
15/2020] 
(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% 
pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de 
teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și 
sportive organizate de instituții publice. (Legea 71/2018) 
(5) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri 
ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate 
manifestările prevăzute la alin. (4). 

 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
”(14) În municipii și orașe, elevii din 
învățământul primar care 
frecventează cursurile unei unități de 
învățământ de stat, particulare și 
confesionale autorizate/acreditate pot 
beneficia de transport specializat de 
tipul curse școlare, pentru transportul 
de la/până la unitatea de învățământ. 
Acoperirea cheltuielilor pentru 
transportul specializat se asigură 
din bugetul de stat,  prin transfer, 
către unitățile administrativ-
teritoriale.  
Autor: Deputat PSD Natalia-Elena 
Intotero + deputat UDMR  Szabo 

Odon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a  se elimina 
obligativitatea. 
Pentru a se putea 
aplica norma este 
necesară precizarea 
sursei de finanțare.  

5.   
 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. II - Prevederile prezentei legi 
intră în vigoare începând cu prima 
zi a anului școlar 2022-2023.  
 
Autor: Deputat PNL Robert-Ionatan 

Sighiartău + Comisia 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
Se impune modificarea 
termenului de intrare în 
vigoare pentru a evita 
retroactivitatea normei 
și  a permite 
implementarea 
măsurilor.
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II. AMENDAMENTE RESPINSE   
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 

Text  
propunere legislativă 

Text amendamente 
(autor) 

Motivare Camera 
decizională 

1.  
 

--- 

Art. 12 – (11) În municipiile și orașele 
cu mai mult de 50.000 de locuitori, 
elevii din învățământul primar și 
secundar care frecventează cursurile 
unei unități de învățământ de stat, 
particulare și confesionale 
autorizate/acreditate beneficiază de 
transport specializat de tipul curse 
școlare, pentru transportul de la/până 
la unitatea de învățământ. 

Art. 12 – (11) În municipiile și 
orașele cu mai mult de 50.000 de 
locuitori, elevii din învățământul 
primar care frecventează cursurile 
unei unități de învățământ de stat, 
particulare și confesionale 
autorizate/acreditate beneficiază de 
transport specializat de tipul curse 
școlare, pentru transportul de 
la/până la unitatea de învățământ. 
Autor: Deputat PNL Robert-Ionatan 

Sighiartău

a) Motivare 
pentru adoptare 
Pentru a se putea 
implementa 
măsurile propuse.  
 
 
b) Motivare 
pentru respingere 
Amendament 
respins la vot 

Senat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


