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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 

(Plx. 222/2014) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 222 din 26 mai 2014, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea 
articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al art. 356 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării posibilității tuturor contribuabililor, nu doar a părinților 
copilului, cum este în prezent, de a direcționa un procent de până la 2% din valoarea impozitului anual pe toate sursele de venit în 
contul de depozit pentru educație permanentă, deschis pe numele copiilor la Trezoreria Statului.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 03 iunie 2014, Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - prin posibilitatea redirecționării de către toți contribuabilii  a unui procent de 2% din valoarea impozitului anual pe toate 
sursele de venit în contul de depozit pentru educație permanentă, și nu doar din impozitul pe veniturile din salarii, așa cum 
prevede Codul fiscal, se vizează, de fapt, modificarea regimului juridic al impozitelor reglementate de Codul fiscal; 
 - propunerea legislativă are implicații asupra bugetului de stat și, deși este obligatorie solicitarea unei informări din partea 
Guvernului, această fișă nu există. Totodată, nu sunt prevăzute sursele de finanțare care să acopere sumele rezultate prin 
micșorarea veniturilor bugetare.   
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