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   AVIZ 
   asupra 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 295 din 16 septembrie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/692 din 16 septembrie 2019. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.58 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării 
emiterii de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unor tichete pentru preşcolarii şi elevii de până în 
clasa a IV-a, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul “Şcoala după şcoală”. 
Tichetele educaţionale sunt în valoare de 0,8 ISR lunar/copil, respectiv 400 lei lunar/copil (finanţarea 
acestora ar urma să se facă din bugetul de stat). 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 24 septembrie 2019. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României transmis prin adresa cu nr.1213/DPSG din 2 august 2019, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea acesteia, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin 
adresa cu nr.3589 din 9 iulie 2019 şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.796 
din 10 septembrie 2019. 

Guvernul României consideră că aplicarea măsurilor propuse de iniţiativa legislativă conduce la 
majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat, nefiind precizate sursele de acoperire a majorării 
cheltuielilor bugetare, în conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. n) din Constituţia României, republicată. 
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