PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 20 noiembrie 2017
Nr.4c-9/303

RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx. 306/2017)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.306 din 30 octombrie 2017,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(2)
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.346/17.05.2017, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social
cu nr.4923/17.10.2017 și Punctul de vedere negativ al Guvernului cu nr. 1455/22.09.2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul ca statul să asigure finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și toți elevii din învățământul
general obligatoriu de masă și special, de stat, particular și confesional acreditat. Se dorește în acest fel să se elimine situațiile
discriminatorii în care se află unitățile private de învățământ special.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.
73 din Constituţia României, republicată.
1

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat
ca invitați: domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 14 noiembrie 2017, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri,
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:
- finanțarea învățământului special și special integrat este reglementată, în mod distinct la art.110 alin.(3) din Legea nr.1/2011 a
educației naționale potrivit căruia: “Finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din învăţământul
special, a liceelor speciale şi a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele
locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract
managerial”. Rezultă, astfel, că finanțarea învățământului special, atât în cazul unităților de învățământ de stat, cât și în cel al unităților de
învățământ particulare, nu se face în limitele și în baza costului standard per elev/preșcolar reglementat prin Hotărârea Guvernului
nr.136/2016, ci conform art.110 alin.(3) din Legea nr.1/2011;
- prevederile cuprinse în textul propunerii legislative presupun modificarea Capitolului VIII – Finanțarea și baza materială a
învățământului preuniversitar din Legea nr.1/2011 în integralitatea acestuia;
- adoptarea propunerii legislative ar schimba actuala modalitate de calcul, trecându-se de la finanțarea contractuală la finanțarea per
elev/preșcolar, ceea ce în cazul de față nu ar fi în favoarea elevilor/preșcolarilor acestui tip de învățământ, conducând la subfinanțarea
unităților școlare din învățământul special, întrucât unitățile de învățământ din această categorie au un număr mic de elevi/preșcolari.
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