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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 09 decembrie 2022 
Nr.4C-11/446 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, precum și abrogarea art.L 
din OUG nr.130/2021 și art.68 din OUG nr.70/2020 

(Plx. 744/2022) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 744 din 28 noiembrie 
2022, Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, precum și abrogarea art. L din OUG nr.130/2021 și art.68 din OUG nr.70/2020. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1333/06.12.2022. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (11) al articolului 84 din Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru abrogarea articolului L din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, 
și pentru abrogarea articolului 68 din OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul modificării modului decontării navetei elevilor. Astfel, cheltuielile aferente gratuității acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local, județean și naval finanțate din bugetele locale și județene să fie restituite 
de la bugetul de stat, potrivit procedurii prevăzute de art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 15 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 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.   

  
 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 primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 07 decembrie 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea 
propuneri legislative cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

  
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

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

OUG 130/2021 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Propunere legislativă 
modificarea art. 84 alin.(1^1) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, precum și 
abrogarea art. L din OUG nr.130/2021 și art. 
68 din OUG nr.70/2020 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
art. 84 alin.(11) din Legea educației 
naționale nr.1/2011, precum și pentru 
abrogarea art. L din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 130/2021 
privind unele măsuri fiscal- bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative și a art. 68 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și a altor 
acte normative 

Autor: Comisia

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
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) 

Art. I - Articolul 84 alin. (1^1) 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 modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

Art. I – La articolul 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, alineatul (11) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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 (11) În vederea asigurării gratuității 
prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor 
se face de la bugetul de stat, prin transfer, 
către unitățile administrativ-teritoriale. 
*) În anul 2022, prin derogare de la 
prevederile art. 84 alin. (11) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
gratuitatea acordată elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local rutier și naval se asigură din 
bugetele locale.  (OUG 130/2021 ) 

”(1^1) Cheltuielile aferente gratuității 
acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local județean și naval finanțate 
din bugetele locale și județene se restituie de 
la bugetul de stat potrivit procedurii 
prevăzute de art. 168 din Legea nr, 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. ” 

”(11) Cheltuielile aferente gratuității 
acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat 
pentru transportul local județean și 
naval finanțate din bugetele locale și 
județene se restituie de la bugetul de 
stat potrivit procedurii prevăzute de 
art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare.”

Autor: Comisia 

3. Art. L. - În anul 2022, prin derogare de la 
prevederile art. 84 alin. (11) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
gratuitatea acordată elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local rutier și naval se asigură din 
bugetele locale.  

Art. II - Articolul L din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative se abrogă. 

Art. II – La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă: 
b) articolul L din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1202 din 18  
decembrie 2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Autor: Comisia

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

4. Art. 68 - Resursele financiare necesare 
acoperirii compensației datorate din 
bugetul județului pentru asigurarea 
transportului elevilor, potrivit art. 105 
alin. 2 lit. ee) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, 
din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, repartizate pe județe și 
municipiul București, prin anexa la legile 
bugetare anuale. 

Art. III - Articolul 68 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data 
de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 
1/2011, precum și a altor acte normative se 
abrogă. 

a)  articolul 68 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educației naționale nr. 1/2011, precum si 
a altor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 179/2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Autor: Comisia
 


