
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1995 - 
Legea învăţământului 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Legea nr.84/1995 - Legea învăţământului se modifică şi se 

completează după cum urmează: 
 

Art. 1101. - (1) Finanţarea de bază a învăţământului 
obligatoriu organizat prin învăţământul preuniversitar particular 
acreditat se realizează la toate nivelurile conform principiului 
„învăţământul este prima prioritate naţională.” 

(2) Finanţarea de bază a învăţământului obligatoriu 
organizat şi prin învăţământul preuniversitar particular acreditat 
asigură descentralizarea fondurilor la nivelul unităţilor de 
învăţământ. 

(3) Modalităţile concrete de proiectare, repartizare şi 
execuţie bugetară a fondurilor destinate finanţării de bază a 
învăţământului obligatoriu organizat prin învăţământul particular 
acreditat se stabilesc prin norme metodologice unice aprobate prin 
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hotărâre a Guvernului, elaborate de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul 
Finanţelor Publice şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu 
consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice. 

(4)   Unităţile   de   învăţământ   obligatoriu   organizat   prin 
învăţământ preuniversitar particular acreditat funcţionează ca 
unităţi finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror 
rază îşi desfăşoară activitatea, şi din alte surse, potrivit legii. 

(5) Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de 
învăţământ se face pe baza aceleiaşi formule de finanţare, care ia în 
considerare costul standard pe elev/preşcolar, numărul de 
elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de 
corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea 
dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori. 

(6) Alocaţia financiară stabilită ca parte din finanţarea de 
bază ce revine unui elev/preşcolar se alocă şi unităţii de învăţământ 
obligatoriu organizat prin învăţământul preuniversitar particular 
acreditat în care este înscris elevul. 
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Acest proiect de lege se consideră  adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)                   
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
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