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Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Miercuri, 04 mai 2022 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 
președintele Comisiei pentru învățământ. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a subliniat că gratuitatea transportului 

elevilor trebuie să fie o prioritate, contribuind în acest fel la reducerea abandonului școlar și 
la viitorul întregii țări. Cei doi ani de pandemie au afectat în egală măsură elevii, parinții, 
instituțiile statului și operatorii de transport. Prin dezbatere se dorește evidențierea  
blocajelor întâmpinate în decontarea transportului elevilor, analizarea soluțiilor propuse de 
actorii implicați în rezolvarea acestora și ulterior, alături de reprezentanții Guvernului, să se 
găsească soluția clară pentru ca transportul școlar al elevilor să fie gratuit.  

Domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, 
a menționat că decontarea transportului reprezintă un drept de care elevii ar trebui să 
beneficieze. Situația existentă nu este o noutate, au mai avut loc numeroase discuții fără 
rezultate concrete, însă totul se poate rezolva prin amendarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 50/2021. Soluția se bazează pe o decizie politică și depinde de Ministerul 
Finanțelor.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că a primit un răspuns din 
partea Consiliului Județean Hunedoara în urma petiției înaintate privind situația 
transportului. A rugat să fie transmise propuneri din partea consiliilor județene privind 
modalitatea exactă de modificare a legislației astfel încât să se poată interveni acolo unde 
dispun de fondurile necesare.   

Domnul Robert Avram, președintele interimar al Consiliului Elevilor din România, a 
susținut că este nevoie de modificări în legislație pentru asigurarea transportului gratuit al 
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elevilor, drept prevăzut în legislație. Tarifele maximale reprezintă un model care a fost 
instituit acum câtiva ani, dar care și-a dovedit ineficiența. Motivul principal pentru 
nerespectarea tarifelor maximale este că nu există prevăzut în textul ordonanței o autoritate 
care să  monitorizeze respectarea acestora. Soluțiile propuse de-a lungul timpului sunt fie 
amendarea ordonanței, prin implicarea Autorității Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în stabilirea tarifelor maximale și monitorizare 
prin Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, fie asigurarea sumelor 
aferente decontului din bugetul de stat pentru consiliile județene prin transfer. 

Domnul primar Nicolae Pandea, președintele Filialei Județene Călărași a Asociației 
Comunelor din România, a menționat necesitatea acordării sumelor direct de la bugetul de 
stat pentru asigurarea transportului. În ceea ce privește transportul interjudețean ar trebui 
aplicat același principiu, mai exact, liceul la care învață copii din mediul rural sau din altă 
localitate ar trebui să primească bani de la primărie și să plătească către transportatori 
cheltuielile aferente transportului. Statul trebuie să creeze condițiile necesare transportului 
elevilor, indiferent de localitatea din care aceștia provin. 

Domnul Sorin Munteanu, director general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene 
din România, a precizat că venirea banilor din multe direcții nu reprezintă o soluție viabilă. 
În prezent, sumele se transferă de către Ministerul Educației în contul inspectoratelor 
școlare, iar ulterior acestea se preocupă cu decontarea transportului interjudețean și 
intrajudețean. A oferi atribuții și consiliilor județene sau primăriilor să facă aceste decontări 
doar va încurca lucrurile. Dacă banii vin de la Ministerul Educației prin inspectoratele 
școlare, decontările se pot face foarte simplu. 

 Domnul Augustin Hagiu, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport, 
a menționat că există două căi în rezolvarea problemelor: subvenționarea 100% a 
transportului pentru elevi sau compensarea unui serviciu care apare în contextul unui 
contract de servicii publice, în contextul unei legislații care se adresează serviciilor 
comunitare de utilități publice. În prezent, mai puțin de 10 județe au finalizat procedurile de 
atribuire pe noua legislație și doar două județe s-au gândit să ia în calcul compensarea. 

Domnul Stelian Nicola, manager STP ALBA, Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România, a solicitat transmiterea opiniilor consiliilor județene, urmând ca 
ulterior, să transmită, în scris, și propunerile Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri 
din România. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a adus la cunoștință că Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2021 a fost respinsă de Comisia pentru învățământ, dar a trecut 
tacit de plenul Camerei Deputaților pentru că nu a fost dezbătută în timp util de toate 
comisiile raportoare, iar în prezent se află în discuție la Comisia pentru învățământ din 
Senat. În cazul în care va trece și vor exista propuneri care să fie agreate de majoritate, va 
putea fi întoarsă de la plen printr-o decizie politică și amendată ulterior. 

Domnul Gabriel Otet, vicepreședintele Confederației Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România, a menționat că, în ceea ce privește licitațiile pe 
transportul județean, studiul de oportunitate și mobilitate este executat de o singură firmă în 
toată România, anume CERTRANS SRL. Nu cunoaște în ce condiții, dacă în baza unei note 
a consiliului județean către această firmă, gradul de încărcare al mașinilor este stabilit de 
peste 70% în toate județele. Fiind grad de încărcare de peste 70%, consiliul județean nu este 
obligat să acorde subvenție. Este greu de crezut că nu există în România nicio localitate în 
care să nu fie nevoie de subvenție. Mai mult, elevii nu s-au luat în calcul în acest studiu de 
oportunitate și mobilitate. Consiliul județean de care aparține menționează în caietul de 
sarcini că nu va acorda subvenții, iar gradul de încarcare în județul respectiv este trecut de 
7% în loc de 70%. Dacă situația continuă la fel, există riscul ca de la 1 ianuarie 2023 să nu 
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mai existe transport în niciunul dintre județe. Mașinile de transport elevi nu își transportă 
doar elevii de acasă la școală; cu mașinile respective se fac excursii, transport interjudețean 
al elevilor, eventual și al părinților, obturând în acest fel transportul operatorilor. Prezența 
elevilor la școală nu este responsabilitatea transportatorilor și nu trebuie să afecteze plata 
transportului. 

Doamna Sirma Caraman, director general adjunct, Uniunea Națională a Consiliilor  
Județene din România, a menționat că problema transportului elevilor este determinată din 
motive precum incoerența legislativă și tariful. În prezent singura soluție este ca decontarea 
să se realizeze prin Ministerul Educației, prin unitățile școlare pe bază de abonamente. 
Fiecare unitate școlară știe ce copii are, de unde vin și cu ce transportatori. 

Doamna Lorena Sandu a menționat că Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri 
din România susține transportul gratuit al elevilor, iar soluția cea mai potrivită este plătirea 
abonamentelor de către Ministerul Educației. Autoritățile locale decontează 100% 
transportul și acest lucru funcționează foarte bine în multe județe, un exemplu fiind Alba. 

Domnul Gheorghe Neagra, vicepreședintele Confederației Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România, a amintit de posibilitatea falsificării 
abonamentelor de transport în trecut. În prezent, orice abonament este însoțit de un bon 
fiscal, iar tranzacția ar fi indicat să se facă direct între inspectorat - elev - operator de 
transport. Nu mai acceptă o plafonare a prețului la abonamente pentru elevi, întrucât 
abonamentele au deja o reducere de 40% făcută de către operator. 

Doamna director Vasilica Baciu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, a susținut că principiul este ca elevii să meargă gratuit pe transportul local, 
județean și interjudețean. Ministerul susține punctele de vedere prezentate de structurile 
asociative ale autorităților administrației publice locale și ale confederațiilor de transport. 
Este mult mai facil și mai ușor de asigurat eficiența cheltuielii banului public în sensul ca 
sumele să se ducă ca subvenție pe elev și pe cheltuiala strict făcută de elev, deci nu ca și 
compensație în contractul de delegare pentru serviciul public. Astfel, școala confirmă 
prezența elevului la ore, elevul face cheltuiala și i se decontează costurile. Principalul 
beneficiar este elevul, drept urmare nu poate fi scos din acest mecanism.   

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a amintit că există localități în care  
familiile au făcut cheltuiala însă nu au mai primit banii, astfel încât părinții nu au mai avut 
bani să platească în avans abonamente pentru copii și au renunțat să îi mai trimită la școală. 
Elevii au solicitat să nu mai fie incluși în acest demers, să fie o reglare între instituțiile 
statului și ei să beneficieze de transport gratuit fără să mai fie supuși la cheltuieli în avans. 

Domnul Iulian Cristache a menționat că principala problemă o reprezintă finanțarea, 
iar dacă vor fi puse la dispoziție fondurile necesare nu vor fi probleme în găsirea soluțiilor. 

Domnul Augustin Hagiu a amintit că trebuie aleasă una din cele două căi, respectiv 
subvenție sau compensare, tinând cont și de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 
nr. 1107/70 ale Consiliului. Dacă nu se va obține finanțare, va continua situația actuală în 
care există operatori de transport care nu au primit banii nici după doi ani. 

Doamna Gabriela Elena Popescu, șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor, a 
menționat că, în prezent, în bugetul Ministerului Educației sunt aprobate sume doar pentru 
naveta elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. Pentru transportul local 
al elevilor, articolul 84 alin. (11) din Legea educației naționale nr.1/2011 stabilește că 
finanțarea se asigură de la bugetul de stat prin transfer către unitățile administrativ teritoriale 
fără a se stabili care este ordonatorul principal de credite al bugetului de stat din bugetul 
căruia trebuie să se acorde aceste transferuri. Astfel, Legea nu a oferit autorizare legală 
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pentru niciun minister să își cuprindă aceste sume pentru gratuitatea la transportul local și 
județean. Ministerul Finanțelor nu are atribuții de alocare a unor sume fără bază legală. 

Domnul secretar de stat Kallos Zoltan a menționat că Ministerul Educației a 
intervenit în ultima perioadă în rezolvarea problemelor, lucru care poate fi confirmat de 
reprezentanții elevilor și părinților care participă mereu la comisiile de dialog social de la 
nivelul Ministerului. Deciziile din ultima perioadă, considerate bune sau rele de anumite 
părți ale societății, au fost decizii bine fundamentate și responsabile. Legat de verificarea 
posibilelor situații în care microbuzele școlare fac transport județean, Ministerul poate 
dispune verificarea acestor aspecte, însă persoanele care administrează microbuzele școlare 
știu foarte bine că le-au primit pentru a asigura transportul elevilor. Microbuzele școlare 
sunt învechite, uzate, dar prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență există 
posibilitatea achiziționării unor microbuze școlare noi. În acest sens, s-au și transmis 
solicitări către unitățile administrativ-teritoriale, solicitări care au fost centralizate la nivelul 
inspectoratelor școlare județene avizate. Nu ar trebui pusă presiune pe un minister sau pe 
altul, întrucât fiecare minister face parte din Guvernul României și trebuie căutate și găsite 
împreună soluții pentru deblocarea acestei situații și urmărirea cheltuirii eficiente și 
transparente a banului public. În ultima perioadă au fost primite foarte multe solicitări 
pentru descentralizare și transferul deciziilor către unitățile locale. Cea mai bună soluție ar 
fi, dacă tot se dorește această descentralizare, ca decontarea sumei transportului local să se 
facă de către unitățile administrativ teritoriale locale prin sume defalcate din TVA. 

Domnul Augustin Hagiu a menționat că, la momentul discutării bugetului de stat pe 
anul 2022, a avut o întrebare directă legată de lipsa capitolului bugetar aferent transportului 
elevilor și a fost asigurat că va fi totul în regulă. 

Domnul Iulian Cristache a întrebat cum a fost calculat tariful maximal și dacă au fost 
implicați specialiști în domeniu. 

 Domnul secretar de stat Kallos Zoltan a menționat că Ministerul Educației își dorește 
prevederi legale în spatele cărora sunt bani. Forma actuală a legii a fost o variantă de 
compromis, de tranziție, de la care să se pornească în deblocarea situației. În contextul 
descentralizării, propunerea Ministerului vizează acordarea acestor deconturi de către 
unitățile administrativ teritoriale prin sume defalcate din TVA. 

Domnul secretar de stat Sandor Gabor a menționat că Ministerul Transporturilor 
intervine în această speță în calitate de autoritate care răspunde de legalitatea efectuării 
transportului elevilor. Cel mult poate oferi un suport tehnic în evaluarea referințelor de ordin 
pragmatic ce țin de adoptarea unei decizii. Există două probleme de o complexitate greu 
accesibilă: prima ține de responsabilitățile, competențele și mecanismul decontării sumelor, 
iar cea de-a doua aduce în discuție cuantumul. Din acest punct de vedere, există metode prin 
care se pot evalua costurile operaționale reale. Ministerul Transporturilor are 
disponibilitatea maximă de a susține, din punct de vedere tehnic, furnizând o confirmare a 
corectitudinii datelor prezentate. Dacă se decide cine oferă banii și care este mecanismul de 
decontare se poate găsi o soluție înțeleaptă spre mulțumirea societății. 

Domnul Robert Avram a menționat că banii ar trebui să provină de la Ministerul 
Finanțelor și ar trebui să fie găsite soluții, să se acționeze pentru a nu se repeta peste câteva 
luni aceleași discuții. 

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a menționat că Ministerul Educației trebuie să 
se preocupe de transportul elevilor. Prin Plx. 216/2022 se dorește modificarea art. 84  din 
Legea educației naționale nr. 1/2011 în sensul de a se asigura bugetarea Ministerului 
Educației pentru a efectua decontul în privința transportului elevilor. Subiectul legat de 
modul de decontare este o inițiativă care ar trebui să aparțină tuturor ministerelor care se 
află, prin reprezentanții lor, la dezbatere și poate fi reglată printr-o normă de nivel secundar, 
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o hotărâre de guvern care să aparțină în comun Ministerului Educației, Ministerului 
Transporturilor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 
Ministerului Finanțelor. Din punct de vedere al mecanismului de decontare al transportului 
elevilor, nu a susținut varianta exprimată de Ministerul Dezvoltării în sensul că, în calitate 
de beneficiar, elevului i se inculpă obligația de a efectua cheltuiala și apoi să solicite 
decontarea. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a solicitat ministerelor de resort să discute 
împreună, alături de transportatori și reprezentanții autorităților locale, și să transmită 
Parlamentului soluții concrete astfel încât să se deblocheze situația.  
 

La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, 
Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, 
Filip Havârneanu - secretar, Cătălina Ciofu, Bulai Oana-Gianina, Ognean Crîstici,  
Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-
Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-
Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Ioan Cupșa 
și Mihai-Laurențiu Polițeanu. 
 

În ziua de joi, 05 mai 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, consultare 
și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


