ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare

Inițial scopul reglementării prevăzute la art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011
era acela de a asigura dreptul fundamental la învățătură pentru toți elevii și de a
diminua rata abandonului școlar, pentru elevii proveniți din medii sociale
dezavantajate prin asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la unitatea școlară,
precum și de la școală la domiciliu.
Modificările aduse prin Legea nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011, produc confuzie legislativă prin raportare la
componenta de finanțare, în sensul că, pe de o parte decontarea cheltuielilor de
transport se face de la bugetul de stat prin transfer către unitățile administrativ
teritoriale, acestea din urmă subvenționând operatorii de transport, iar pe de altă parte
unitatea de învățământ decontează transportul desfășurat în alte modalități decât sub
forma unui serviciu public.
Astfel, introducerea prin Legea nr. 226/2020 a altor modalități de decontare a
cheltuielilor de transport pentru elevi, generează instabilitate legislativă și înfrângerea
securității raporturilor juridice stabilite între operatorii de transport și beneficiarii
direcți ai sistemului de învățământ, aspect care în prezent a facut imposibilă asigurarea
gratuității transportului elevilor, pentru toate formele de transport și implicit a avut
efecte negative asupra asigurării dreptului la învățătură.
Înainte de intrarea în vigoare a modificărilor aduse prin Legea nr. 226/2020,
mecanismele de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor stabileau în
concret atribuțiile pentru toate autoritățile implicate, aspect ce se dorește a fi clarificat
prin inițierea prezentului proiect de ordonanță de urgență.
Urgența reglementării modului de decontare a transportului pentru elevi derivă din
faptul că semestrul al II-lea a început deja, cu participarea elevilor fizic la ore,
transportul desfășurându-se în mod efectiv, spre deosebire de semestrul I când acesta
a fost practic inexistent, iar modificările legislative aduse de Legea nr. 226/2020 nu au
asigurat o aplicare clară și lipsită de echivoc a modalităților de decontare a
transportului pentru elevi. Neadoptarea măsurilor propuse conduc la neaplicarea legii
cu consecința negativă a imposibilității asigurării transportului elevilor și, implicit, a
restrângerii dreptului acestora la educație dar imposibilitatea organizării în mod
adecvat și în condiții de siguranță sanitară a învățământului antepreșcolar.
Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

1

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:.

1.

Articolul 84 se modifică și se completează şi va avea următorul cuprins:

„(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu vârsta de până la 26
de ani, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, transport naval,
transport cu metroul, precum și transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa
a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
(2) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează
cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt
școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin
unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km, sau li se asigură
decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru,
dacă locuiesc la internat sau în gazdă. Elevii pot solicita acordarea sumei în avans, cu
decontare în luna următoare.
(3) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de
transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (2),
se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30
lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de
50 de km, suma de 30 de lei /lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare
kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în care sunt elevi care se
deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km
și nu locuiesc la internat sau gazdă li se decontează suma aferentă distanței de 50 km,
la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 de km.
(5) Operatorii de transport rutier au obligația să emită documente lunare de transport,
cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună, prevăzute la alin. (3) și alin.(4) și
să asigure transportul rutier al elevilor. Ministerul Transporturilor, prin structurile
competente, stabilește normele de aplicare și de monitorizare a modului în care
operatorii de transport rutier pun în aplicare dispozițiile alin. (3) și alin. (4).
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(6) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, precum și elevii etnici
români din afara granițelor țării care sunt bursieri ai statului român, beneficiază de
gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și
la alte manifestări culturale și sportive, organizate de instituții publice.
(7) Toți elevii și studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, care suferă de afecțiuni cronice
precum și un însoțitor al acestora beneficiază gratuit de servicii publice de transport
local rutier, transport naval, transport cu metroul, transport aerian, precum și
transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pentru deplasările
efectuate în vederea evaluării, monitorizării sau tratamentului.
(8) Acordarea facilității prevăzute la alin. (7) se realizează din bugetul Ministerul
Sănătății. Lista afecțiunilor cronice precum și modalitatea de acordare a facilității
prevăzute la alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 15 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

2. La articolul 104 alineatul (2) litera e) se abrogă.

PRIM MINISTRU
Florin-Vasile CÎȚU
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