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In conformitate cu prevederile art. 2 alin.(l) şi (2) din Legea nr.248/2013

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social vă trimitem,
alăturat, spre avizare. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor până la care
I

urmează a ne fi remis avizul este 22 februarie 2021.
Această propunere legislativă se supune spre dezbatere şi adoptare Camerei
Deputaţilor ca primă Cameră sesizată, Senatul fiind Camera decizională.

Cu consideraţie.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal

Către:
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
în temeiul prevederilor art.74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm,

alăturată. Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României.

Iniţiatori,

Robert-Ionatan SIGHIARTĂU - Deputat PNL
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Pot'ivit art. 32 din Constituţia României, dreptul la învăţătură este asigurat prin
învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin
învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
De asemenea, tot potrivit Constituţiei României, statul are obligaţia de a lua cele
mai potrivite măsuri legislative, administrative şi financiare pentru a asigura accesul
tuturor copiilor la învăţământ. Mai mult decât atât, art. 49 din Legea fundamentală
prevede următorul aspect: „Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi
de asistenţă în realizarea drepturilor lor”, dintre care dreptul la învăţătură este unul dintre
drepturile fundamentale de bază.
Având în vedere următoarele aspecte:
România continuă să înregistreze o rată mare a abandonului şcolar în
învăţământul primar şi secundar;
Gratuitatea transportului local al elevilor către unităţile de învăţământ ar
reprezenta o măsură importantă de stimulare a frecventării cursurilor şcolare şi
de eliminare a abandonului şcolar;
-

Organizarea transportului şcolar de tipul „curse şcolare” în municipiile şi
oraşele mari, cu peste 50.000 de locuitori va creşte gradul de siguranţă pentru
transportul elevilor până la şcoală şi de la şcoală către domiciliu,

propunem completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în
sensul în care să se instituie gratuitate pentru transportul public local al elevilor efectuat
de către regiile sau societăţile de transport local aflate în administrarea primăriilor, iar
penti-u municipiile şi oraşele cu mai mult de 50.000 de locuitori să se organizeze curse de
transport şcolar, către şi de la şcoală, de tipul „curse şcolare”, destinate exclusiv
transportului de elevi.
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Din punct de vedere bugetar, efortul financiar, al administt'aţiilor publice locale va
fi susţinut prin sume şi cote defalcate din unele venitm-i ale, bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale. Acest tip de transfer va asigura implementai-ea măsurilor şi

va creşte alocările din PIB pentru domeniul educaţie.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus', înaintăm Parlamentului
României, spre dezbatere şi adoptare, în procedură de urgenţă, prezenta propunere

legislativă. Procedura de urgenţă, solicitată este justificată de necesitatea absolută ca
măsurile propuse să poată fi implementate începând cu 1 ianuarie 2021, iar autorităţile

administi-aţiei publice locale să aibă la dispoziţie un timp rezonabil pentru a pregăti
măsurile propuse.
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INIŢIATORI
Robert-Ionatan SIGHIARTĂU - Deputat PNL
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LEGE
pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic - După alineatul (9) al articolului 12 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din 10
ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi
alineate, alin. (10), (11) şi (12), cu următorul curpins:
(10) Elevii din învăţământul primar şi secundar care frecventează cursurile unei
unităţi de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate, sunt
scutiţi de la plata tarifelor pentru transportul public local, până la împlinirea
vârstei de 18 ani sau până la finalizarea studiilor secundare.
(11) în municipiile şi oraşele cu mai mult de 50.000 de locuitori, elevii din
învăţământul primar şi secundar care frecventează cursurile unei unităţi de
învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate beneficiază de
transport specializat de tipul curse şcolare, pentru transportul de la/până la unitatea
de învăţământ.
(12) Prevederile alin. (10) şi (11) se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.
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