CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (17) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(17) În finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, costul standard per elev şi per
preşcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de
corecţie, luând în considerare predarea limbii minorităţilor naţionale, şi un
alt coeficient, care are în vedere izolarea lingvistică, geografică şi numărul
redus de elevi şi preşcolari, precum şi elevii prevăzuţi la alin. (7). Cei doi
coeficienţi se pot cumula. Aceiaşi coeficienţi se aplică şi în cazul unităţilor
şcolare cu predare în limba română, în condiţii similare.”
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2. După alineatul (17) al articolului 45 se introduce un nou alineat,
alineatul (18), cu următorul cuprins:
„(18) În situaţia în care coeficienţii alocaţi nu asigură necesarul pentru
finanţarea de bază în unităţile de învăţământ din zonele izolate lingvistic,
geografic şi cu numărul redus de elevi şi preşcolari, se alocă de către
Ministerul Educaţiei Naţionale sume suplimentare, astfel încât să fie
asigurat integral necesarul finanţării de bază.”
3. După alineatul (5) al articolului 104 se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor
şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti, pot decide reîmpărţirea finanţării acordate şcolilor, astfel încât să
se creeze un echilibru între şcolile cu deficit de finanţare şi cele cu surplus
de finanţare. În egală măsură, administraţiile financiare judeţene pot decide
transferul de bani între trimestrele financiare ale aceluiaşi an, pentru o
unitate de învăţământ.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa
din 29 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
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