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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 462/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.462 din 18 decembrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea articolului 
104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme ale 
minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.1093/13.12.2017, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.5765/5.12.2017,  Punctul de vedere al Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.159346/MDRAPFE/29.12.2017,  Punctul de vedere al Ministerului Justiției nr. 
2/101892/07.12.2017, Punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice nr. 72945/09.12.2017, Punctul de vedere al Ministerului 
Educației Naționale nr. 10898/8213/05.03.2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.104 alin.(2) şi art.105 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii expresiei „articole de cheltuieli” cu denumirea „categorii de 
cheltuieli” în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar la finanțarea de bază și al completării categoriilor de cheltuieli 
care se asigură din finanțarea de bază, respectiv din finanțarea complementară. 
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          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat 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 06 martie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentul admis din anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  

 
   
 
 
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                         Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

   
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu modif şi complet 

ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea art. 105 al Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

2.  
 

--- 

Articol unic – Legea nr. 1/2011 
(actualizată) educației naționale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

Articol unic – După alineatul (3) al 
articolului 105 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 

 
Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

  
 
Art. 104 - (2)  Finanţarea de bază se 
asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
prin bugetele locale, pentru următoarele 
articole de cheltuieli, în funcţie de care 
se calculează costul standard per 
elev/preşcolar: 
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 
bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 
b) cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a 
elevilor; 

1. Alineatul (2) al articolului 104 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
“(2) Finanţarea de bază se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, 
pentru următoarele categorii de cheltuieli, 
în funcţie de care se calculează costul 
standard per elev/preşcolar: 
 
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 
bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 
b) cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a 
elevilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 
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d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 

d) cheltuieli cu bunuri şi servicii 
e) cheltuieli cu reparații curente, în 
situații excepționale, impuse și când 
sumele cuprinse la finanțarea de bază 
nu au asigurat sau nu pot asigura buna 
funcționare a unității școlare; 
 f) cheltuieli de natura obiectelor de 
inventar în situații excepționale, impuse 
și când sumele cuprinse la finanțarea de 
bază nu au asigurat sau nu pot asigura 
funcționare a unității școlare.” 

  
 
Art. 105 - (1) Finanţarea complementară 
asigură cheltuieli de capital, cheltuieli 
sociale şi alte cheltuieli asociate 
procesului de învăţământ preuniversitar 
de stat care nu fac parte din finanţarea de 
bază a unităţilor şcolare.  
 

2. Alineatul (1) al articolului 105, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Finanţarea complementară asigură 
cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi 
alte cheltuieli asociate procesului de 
învăţământ preuniversitar de stat care nu 
fac parte din finanţarea de bază a unităţilor 
şcolare, cu  excepția cheltuielilor privind 
încălzirea, iluminatul și forța motrică, 
precum și a cheltuielilor privind apa, 
canalizarea și salubritatea dacă acestea 
nu au putut fi acoperite din finanțarea 
de bază și să asigure funcționarea 
unității școlare.” 

 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
”(4) În situaţii excepţionale, prin 
bugetul consiliilor locale, pot fi 
aprobate cheltuieli cu reparaţii 
curente, respectiv de natura 
obiectelor de inventar.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se poate 
soluționa 
problematica 
existentă prin 
includerea 
situațiilor 
excepționale în 
finanțarea 
complementară.  

 
 
 


