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tPATAPRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art. 58 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ini^iata de doamna deputat PNL 

Raluca Turcan si un grup de parlamentari PNL (Plx. 295/2019).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea art. 58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propunandu-se, in principal, ca 

statul sa fmanteze programul "^coald dupd scoald” pentru prescolarii si 
elevii de pana in clasa a IV-a, inclusiv, prin acordarea de tichete 

educationale in valoare de 0,8 ISR lunar/copil, respectiv 400 lei lunar/copil 

(fmantarea acestora ar urma sa se faca din bugetul de stat).



II. Observafii
/N

1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, programul ^coala 

dupascoala (SDS) este adresat elevilor din invatamantul primar si secundar. 
Decizia organizarii si desfa§urarii unui astfel de program apartine unitatii de 

invatamant, in functie de resursele acesteia, inclusiv de spatiu.
Pentru extinderea programului SDS in invatamantul pre§colar este 

necesara luarea in considerare a faptului ca, in prezent, exista gradinite cu 

program prelungit, pentru care parintii interesati pot opta si care asigura 

educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru §coala si viata 

sociala, precum §i protec^ia sociala a acestora (supraveghere, odihna si masa 

contra cost).

2. La art. 58 alin. (1) propunerea de modiflcare prevede ca „prescolarii 

sau elevii pdnd in clasa a IV-a pot opta pentru obtinerea tichetelor 

educationale tn vederea achitdrii cheltuielilor... ”, iar la alin. (4’), coroborat 

cu alin. (4), este prevazut ca optiunea este facuta de parinti/reprezentanti 
legali. Pe langa aceasta neclaritate consideram ca nu poate fi pusa in sarcina 

prescolarilor si elevilor exprimarea acestei optiuni.

3. Referitor la tichetele educationale prevazute in prezenta propunere 

legislativa, mentionam faptul ca, in prezent, se afla in stadiu de elaborare 

Hotdrdrea de Guvern privind aprobarea Programului national de susfinere 

a educatiei „Merg la scoald”, pentru elevii din invatamantul primar, 
gimnazial, liceal si profesional de stat, in anul scolar 2019-2020 si normele 

de aplicare, prin care se instituie tichetul educational de tip tichet social 

pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional de 

stat, cursuri de zi, de la clasa pregatitoare pana la clasa a Xll-a pentru 

invatamant liceal, respectiv pana la clasa a Xl-a pentru invatamant 

profesional.

4. Totodata, precizam ca aplicarea masurilor propuse de initiativa 

legislativa conduce la majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat, 
iar potrivit prevederilor alin.(l) al art. 15 din Legea responsabilitapi fiscal- 

bugetare nr.69/2010, republicatd, cu modificdrile p completdrile 

ulterioare, in cazul propunerilor de introducere a unor initiative legislative 

a caror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, acestea trebuie sa 

fie insotite de fisa fmanciara prevazuta la art. 15 din Legea privind finantele



• ' * puhlice nr. 500/2002, cu modificarile si completdrile ulterioare, de ipotezele
si metodologia de calcul utilizata, precum si de precizarea surselor de 

acoperire a majorarii cheltuielilor bugetare.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere obiectul de reglementare, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Viori V

PRIM- mjpT'

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Pre§edintele Camerei Deputa^ilor
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