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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2022  

pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 
(PLx.723/2022) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 723 din 21 
noiembrie 2022, Comisia pentru învățământ a fost sesizată, în procedură de urgență, în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minoriților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1258/16.11.2022.  
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea reglementării modului de decontare a transportului elevilor de la domiciliu la unitatea de 
învățământ unde sunt școlarizați. Astfel, elevii vor beneficia de plata în avans a sumei forfetare lunare necesare pentru cheltuielile de transport. 
Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în calcul la venitul mediu lunar pe membru de familie. Elevilor care sunt cazați la internat sau 
în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, precum și contravaloarea unei călătorii dus-întors 
efectuate în perioada sărbătorilor legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Pentru 
facilitățile de transport acordate elevilor se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună, pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele 
ce depășesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru. În cazul în care costul transportului este mai 
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mare decât suma forfetară stabilită, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport 
prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport 
emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază 
de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București. 
 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 

invitați: domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Robert Avram  - președinte, Consiliul Național al 
Elevilor; doamna Ariana Dudună - președinte, Asociația Elevilor din Constanța.   

 
4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 07 decembrie 2022, Comisia, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât adoptarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, în forma 
prezentată de inițiator (Guvern). 
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