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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx. 441/2017)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.441 din 11 decembrie 2017,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.111 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul negativ al
Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme ale minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci,
avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 796/2.10.2017, avizul
favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.5651/28.11.2017, Punctul de vedere negativ al Guvernului cu nr.13136/18.12.2017, Punctul de
vedere negativ al Ministerului Transporturilor nr. 40011/06.11.2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul acordării unor facilităţi elevilor din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal
acreditat/autorizat, precum şi studenţilor români/străini care frecventează o formă de învăţământ acreditat, la transportul feroviar intern şi la
transportul cu metroul.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 20 februarie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 7 abțineri, respingerea propunerii
legislative din următoarele considerente:
- textul propus de inițiatori are un conținut redundant în ceea ce privește enumerarea categoriilor de beneficiari - elevi, studenți;
- prin excluderea de la facilitățile acordate prin lege a categoriei studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență redusă
sau la distanță în instituțiile de învățământ superior acreditate în România se încalcă principiul nediscriminării.
- măsurile propuse de inițiatori nu sunt corelate cu dispozițiile aflate în vigoare, conducând la dublă reglementare sau la reglementare
contradictorie;
- pentru respectarea principiului vizând unicitatea reglementării în materie conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca
aspectele de noutate din cuprinsul inițiativei legislative să fie formulate ca intervenții normative asupra art. 84 și art. 205 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- este necesar ca la fundamentarea propunerii legislative să se țină cont de corelarea cu alte politici ale statului privind sprijinirea
elevilor, având în vedere cu precădere asigurarea transportului școlar cu microbuze;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în
conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare
însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010,
republicată, şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de
impact.
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