
 
 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 /2011 privind 
Legea educaţiei naţionale 
 

 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic: Legea nr. 1 din 10/01/2011 (Legea educaţiei 
naţionale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,             
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

1. La articolul 104 alineatul 2, după litera e) se introduce o 
nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii. 
 

Art. 104 alin. 2 va avea următorul cuprins: 
“Art. 104 [...] 
(2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale 
bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii 
de cheltuieli: 



2 
 

a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte 
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora; 

b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului; 
c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; 
d) cheltuielile materiale şi pentru servicii; 
e) cheltuielile cu întreţinerea curentă; 
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform 

legii.” 
 

2. La articolul 105 alineatul (2), lit. f) se abrogă. 
 

Iar articolul 105 alineatul (2) va lua următoarea forma: 
“Art. 105 [...] 
(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale 

ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b) subvenţii pentru internate şi cantine; 
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d) cheltuieli cu bursele elevilor; 
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor 

art. 84 alin. (1); 
f) abrogat; 
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică 

a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor 
care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 

h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative 
extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ; 

i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, 
pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi; 

j) gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de 

cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile  art. 75 alin. (2)                    
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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