
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
pentru modificarea si completarea Legii educa^iei nafionale nr. 1/2011

Secfiunea a 2~a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Diminuarea permanenta a nivelului asigurMi cu resurse 
umane reprezinta o situa^ie care se tranforma intr-un rise la 
adresa capacitatii opera^ionale a institu^iilor din sistemul 
national de aparare, ordine publica §i securitate na^ionala si 
necesita interventia legislativa de urgenta asupra sistemului 
de management al institutiilor si unitatilor de mvatamant 
militar.

Prevederile actuale nu asigura un cadru fluent de 
reglementare a pregatirii elevilor §i studentilor militari, 
precum si a defmirii categoriei instructorilor militari, de 
informatii, de ordine publica si de securitate nationala, cu 
efecte negative pe termen scurt si mediu.

1. Descrierea 
situa^iei actuale

Ratiunea obiectiva a admiterii prin repartitie a absolven^ilor 
invatam^tului liceal militar in institu^iile de mvatamant 
superior militar si a implementarii standardelor ocupationale 
care sa ofere ocupatii si calific^ specifice este determinata de 
utilizarea eficienta a resursei existente in conditiile 
dificultatilor de recrutare si selectie generate de masurile cu 
caracter exceptional impuse la nivel national, in concordan^a 
cu nevoile concrete ale institutiilor cu atribufii in domeniul 
aparMi, ordinii publice §i securitatii nafionale.

Redefinirea unor prevederi privind managementul 
institutiilor de invatamant militar creeaza un cadru unitar, 
coerent si integrat de coordonare eficienta a formarii si 
educatiei profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor 
din sistemul national de aparare, ordine publica s^^^S^te 
nationala.

2. Schimbari 
preconizate

\
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Se impune reglementarea intr-o maniera clara, precisa si 
previzibila a situatiei instructorilor militari, de informatii ?i de 
ordine publica, categoric de personal cu o importanta mare in 
pregatirea militara si de specialitate a elevilor, studenjilor si 
cursantilor din sistemul national de aparare, ordine publica 

securitate na^ionala.
Neadoptarea in regim de urgenta a modificarilor legislative 

propuse are efecte negative pe termen scurt §i mediu asupra 
pregatirii resursei umane calificate, ceea ce conduce la 
diminuarea capacita^ilor operationale ale instituiiilor din 
sistemul de aparare, ordine publica §i securitate na^ionala

Nu este cazul3. Alte 
informatii

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Impactul macroeconomic

1^. Impactul asupra mediului 
concurential domeniului 
ajutoarelor de stat Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri Nu este cazul.

2^ Impactul asupra 
sarcinilor administrative Nu este cazul.

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii Nu este cazul.

Nu este cazul.3. Impactul social

Nu este cazul.4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.5. Alte informa|ii
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Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdt pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

Anul
curent Urmatorii 4 ani Media 

pe5 aniIndicatori
2023 20242020 2021 2022

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta:
- impozit pe profit
- impozit pe venit
b) bugete locale:
- impozit pe profit
c) bugetul asigur^lor sociale 
de stat:
- contribu^ii de asigUOTi

2. Modificari ale cheltuieliHor 
bugetare plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta :
- cheltuieli de personal
- bunuri servicii
b) bugete locale:
- cheltuieli de personal
- bunuri servicii
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
- cheltuieli de personal
- bunuri §i servicii

3. Impact Hnanciar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru 
acoperirea cheltuieliior 
bugetare 
5. Propuneri pentru a
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compensa reducerea 
veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modiHcarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Punerea m aplicare a proiectului de act normativ 
nu are influente financiare.7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate 
ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a 
fi elaborate in vederea 
implementarii noilor dispozitii.

Nu este cazul.

1^. Compatibilitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislatia m domeniul 
achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia 
comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera/te:ja6&fe4. Hotarari ale Curtii de
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Justifie a Uniunii Europene subiect.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente Internationale 
din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

l.lnformatii privind procesul de consultare cu 
organizafli neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate Nu este cazul.

2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum §i a modului in care 
activitatea acestor organizatii este legata de 
obiectivul proiectului de act normativ

Nu este cazul.

S.Consultarile autoritafile
administrafiei publice locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile H.G. nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

organizate cu

Proiectul de act 
normativ nu are ca 
obiect activitati ale 
administratiei publice 
locale.

4. Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.
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5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act 
normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul 
nr.469/2020.

6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitdfi de informare publicd privind elaborarea §i implementarea proiectului

de act normativ

1. Informarea societafii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act normativ Nu este cazul.

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum §i efectele 
asupra sanatafii §i securitalii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

Proiectul de act 
normativ nu se refera 
la acest subiect.

3. Alte informa^ii Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autorita^ile administrative publice 
centrale $i/sau locale - tnflintarea sau extinderea 
competenfelor institutiilor existente

Proiectul de act 
normativ nu se refera 
la acest subiect.

2. Alte informa|ii
Nu este cazul.
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Fa|:a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea §i 
completarea Legii educatiei na^ionale nr. 1/2011, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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