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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
   Comisia pentru învăţământ                                         Comisia pentru transporturi                                     
       ştiinţă, tineret,  şi sport                                                         şi infrastructură                                                              
           Nr.4c-9/51/2017                                                                 Nr.4c-26/33/2017 

  
                                                                                            Bucureşti, 21.06.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 

nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu care  Comisia învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 

fond, transmis cu adresa PLx.115/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

        

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           
 

               Prof.dr.Camelia Gavrilă                        Lucian Nicolae Bode                                          
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,    
ŞTIINŢĂ, TINERET, ŞI SPORT 

Nr.4c-9/51/2017 
Bucureşti, 21.06.2017 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI 
ŞI INFRASTRUCTURĂ 

Nr.4c-26/33/2017 
Bucureşti, 21.06.2017 

 
                           
                   
      

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 

pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 

din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 
(PLx.115/2017)                                                                                               

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr. PLx.115 din 13 februarie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, transmis 
cu PLx.115/2017 din 13 februarie 2017 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-9/51/2017, respectiv nr.4c-26/33/2017. 
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Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru aceast proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 2017, în condiţiile articolului 115 
alineatului (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.977/12.10.2016. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, aviz cu nr.4c-

11/268/21.02.2017. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege, aviz 

cu nr.4c-6/75/28.02.2017. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 ce 

vizează completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, 
se are în vedere abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.168/2014, cu modificările ulterioare. Potrivit proiectului, începând 
cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, stabilirea și actualizarea tarifului maximal per kilometru aferent 
abonamentului de transport pentru elevi va  fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Cele trei alineate nou introduse în 
Legea nr. 92/2007 prevăd sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin operatorilor de transport și personalul 
împuternicit cu constatarea și aplicarea acestor sancțiuni. 

 
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţe separate. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea legislativă după cum urmează: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport în şedinţele din 25 aprilie și 03 mai 2017, iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în 
şedinţa din 20 iunie 2017. 

În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați: domnul Petru Andea - secretar de 
stat și domnul Kiraly Andrei Gheorghe - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul Ion 
Ghizdeanu - președinte, Comisia Națională de Prognoză, domnul Traian Popa - șef serviciu, Inspectoratul de Stat pentru 
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Controlul în Transportul Rutier, domnul Tănase Valentin - consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor, 
domnul Sorin Amarinei - vicepreședinte, Federația Operatorilor Români de Transport, domnul Nicolae Marin - senator, 
domnul Gheorghe Bute - primar, comuna Scânteiești, județul Galați, domnul Constantin-Alexandru Manda - președinte, 
Asociația Elevilor din Constanța.  

La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 24 
membri ai Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul 
de 19 membri ai comisiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu 
amendamentele admise şi respinse, prevăzute în anexa 1 şi anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul 
raport comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
   

 
                                        PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE,                                           

 
                                Prof. dr. Camelia Gavrilă                                            Lucian Nicolae Bode                                          
 
                                     
 
 
                                         SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                                 Robert Nicolae Turcescu                                                 Marius Bodea 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioana Florina Mînzu                                                                                                                            Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. nr.69/2016 
 

Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(Autorul) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul Legii 

 
LEGE 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru 
completarea art.84 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea 
serviciilor de transport public local 

nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art.15 din Ordonanţa Guvernului 

nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare 

 

 
 
 

Text nemodificat 

 

2  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.69 din 12 
octombrie 2016 pentru completarea 
art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea 
serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.824 din 
19 octombrie 2016. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 69 din 12 
octombrie 2016 pentru completarea art. 
84 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007, 
precum şi pentru abrogarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 
privind reglementarea unor măsuri 
bugetare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 824, din 19 
octombrie 2016, cu următoarele 
modificări: 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tinerete şi sport 

Tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3 Titlul Ordonanţei 

 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
completarea art.84 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a 
art.45 din Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, 
precum şi pentru abrogarea art.15 din 

Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 
privind reglementarea unor măsuri 

bugetare 
 

 
 
 
 

--- 

Nemodificat  

4  
 
Art. I  -  După alineatul (3) al 
articolului 84 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.18 din ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se introduc trei noi alineate, alin. (31) 
– (33), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

1. Articolul I se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art. I -   După alineatul (3) al articolului 84 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 introduc patru  noi alineate, alineatele 
(31) – (34), cu următorul cuprins: 
 
<< (31) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi 
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la 
filiera/profilul/specializarea solicitată li se 
decontează cheltuielile de transport din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de 
învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de 
abonament, 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. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 
Dep.Florin Roman - PNL 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Pentru a oferi elevilor 
din învățământul 
liceal posibilitatea de 
a urma cursurile pe 
care le consideră 
oportune viitoarei 
cariere profesionale 
pe care vor să o 
urmeze. 
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“(31) Prin derogare de la prevederile 
art.43 lit. b) din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, 
tariful maxim per kilometru aferent 
abonamentului de transport rutier 
prevăzut la alin.(3) se stabilește și se 
actualizează prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
(32) Metodologia de calcul a tarifului 
maxim prevăzut la alin.(31) și valorile 
aferente se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
(33)  Operatorul de transport rutier are 
obligația să emită abonamente pentru 
transportul elevilor și să asigure 
transportul rutier al elevilor potrivit 
prevederilor alin.(31).” 
 
 

(32) Prin derogare de la prevederile art.43 lit. b) din 
Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent 
abonamentului de transport rutier prevăzut la 
alin.(3) și (31) se stabilește și se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 
 
(33) Metodologia de calcul al tarifului maxim 
prevăzut la alin.(32) și valorile aferente se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 
 
(34)  Operatorul de transport rutier are obligația să 
emită abonamente pentru transportul elevilor și să 
asigure transportul rutier al elevilor potrivit 
prevederilor alin.(32).>>” 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 

Pentru a se include și 
elevi din învățământul 
liceal. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare în 
urma renumerotării 
alineatelor.  
 
 
 
Pentru corelare în 
urma renumerotării 
alineatelor.  
 
 

5 Art. II. – Articolul 45 din Legea 
serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.262 
din 19 aprilie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
 
 

--- 
 

Nemodificat 
 

 

6 1. După alineatul (7) se introduce 
un nou alineat, alin.(71), cu 
următorul cuprins: 
„(71) Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 4.000 
lei la 6.000 lei operatorii de transport 
rutier pentru următoarele fapte: 

 
 
 
 

--- 
 

2. La articolul II  punctul 1, literele a) și b) ale 
alineatului (71) al articolului 45 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 

 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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a) nerespectarea obligaţiei de a emite 
abonamente pentru transportul rutier 
al elevilor potrivit art. 84 alin. (33) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) nerespectarea obligaţiei de a 
asigura transportul rutier al elevilor 
potrivit art. 84 alin. (33) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

„a) nerespectarea obligaţiei de a emite abonamente 
pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 
alin. (34) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
b) nerespectarea obligaţiei de a asigura transportul 
rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (34) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 
  

Pentru corelare în 
urma renumerotării 
alineatelor.  
 
 
 
Pentru corelare în 
urma renumerotării 
alineatelor.  
 

7 2. După alineatul (8) se introduc 
trei noi alineate, alin.(81)-(83), cu 
următorul cuprins: 
„(81) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin. (71) în ceea ce 
priveşte transportul public local şi 
aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale se fac de către 
împuterniciţii preşedinţilor consiliilor 
judeţene şi ai primarilor comunelor, 
oraşelor şi municipiilor. 
(82) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la alin. (71) în ceea ce 
priveşte asigurarea facilităţii de 
transport rutier contra cost de 
persoane se face de către agenţi 
constatatori din Inspectoratul de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier 
(I.S.C.T.R.) potrivit legislaţiei în 
vigoare. 
 
(83) Ministerul Afacerilor Interne prin 
organele sale de specialitate, va 
asigura sprijinul în vederea aplicării 
prevederilor alin. (81) şi (82).” 

 
 
 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul II punctul 2, alineatul (82) al 
articolului 45 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
”(82) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. 
(71) în ceea ce priveşte asigurarea facilităţii de 
transport rutier contra cost de persoane şi aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale se fac de către 
agenţi constatatori din Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit 
legislaţiei în vigoare.” 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 
 
Nemodificat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru similitudine și 
claritate în aplicarea 
prevederilor. 
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8  
 
Art. III. – Articolul 15 din Ordonanța 
Guvernului nr.29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare, 
aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.168/2014, se abrogă la 
data intrării în vigoare a tarifului 
maxim prevăzut la art. 84 alin. (31) 
din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 

--- 

4. Articolul III se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”Art. III. – Articolul 15 din Ordonanța Guvernului 
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.168/2014, se abrogă la data intrării în 
vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. 
(32) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.” 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tinerete şi sport 

 

 
 
Pentru corelare în 
urma renumerotării 
alineatelor.  
 

9 Art. IV. – Dispozițiile de la art. II 
intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanțe de 
urgență. 
 

 
 

--- 

Nemodificat 
 

 

 

10 Art. V. – Contractele de transport în 
curs, valabil încheiate, în baza cărora 
sunt practicate tarife specifice pentru 
serviciile de transport a elevilor nu 
pot fi modificate, până la ajungerea la 
termen, decât prin voința părților. 
 

 
 
 

--- 

Nemodificat 
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Anexa 2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 
nr.69/2016 

 

Text adoptat de 
Senat 

Amendamente respinse 
(Autorul) 

Motivaţia Camera  
decizională 

0 1 2 3 4 1 
1  

 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

--- 
  
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. După art. I se adaugă un nou 
articol, I1, care are următorul 
conținut: 
Art. 84, alin. (3) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și are 
următorul conținut: 
“Elevilor care nu sunt şcolarizaţi 
în localitatea de domiciliu li se 
decontează cheltuielile de 
transport din bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, prin unităţile 
de învăţământ la care sunt 
şcolarizaţi, pe bază de abonament, 
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.” 
 

Autori:  
Deputat PNL Raluca Turcan, 
deputat PMP Robert Nicolae 
Turcescu, deputați USR Abu-

Amra Lavinia-Corina, Iurişniţi 
Cristina-Ionela Rădulescu Dan 

Răzvan   
 

a) Motivare pentru adoptare 
Încă de la intrarea în vigoare a legii 
educației, în anul 2011, art. 84, alin. (3) și-
a păstrat același conținut, prevăzând faptul 
că “Elevilor care pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu li se decontează 
cheltuielile de transport”. Apreciem faptul 
că legiuitorul, în accepțiunea sa, a prevăzut 
instrumentul decontării navetei doar pentru 
elevii care în localitatea lor de domiciliu nu 
pot fi școlarizați, adică nu există o unitate 
de învățământ pentru tipul de studii pe care 
elevul trebuie să le parcurgă (în special 
fiind vorba de unitățile de învățământ 
liceal). Chiar și așa, încă din 2011, 
Ministerul Educației a decontat costurile 
navetei pentru toți elevii navetiști din 
România, indiferent dacă puteau sau nu să 
fie școlarizați în localitatea lor de 
domiciliu. Această abordare a fost una 
pozitivă, care i-a încurajat pe elevii din 
mediul rural să își continue studiile liceale 
în mediul urban. Începând cu toamna 
anului 2016, în mai multe județe din țară, 
Inspectoratul Școlar Județean a dispus 
decontarea costurilor aferente navetei în 
litera prevederilor legale, adică doar pentru 
acei elevi care nu pot fi școlarizați în 
localitatea de domiciliu. Acest fapt 

Camera 
Deputaților 
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 cauzează multiple prejudicii multor elevi, 
care în mijlocul anului școlar au aflat că nu 
le vor mai fi decontate costurile aferente 
transportului spre școală, acest fapt 
punându-i în situația de a nu mai putea fi 
prezenți la cursuri, din cauza lipsei banilor 
pentru acoperirea costului abonamentului. 
Această măsură nu va constitui nicio 
noutate, fiind doar o punere în acord a 
textului legii cu modul de aplicare a 
acesteia în ultimii 5 ani de zile. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Amendamentul s-a respins la vot fiind 
înlocuit cu o altă variantă. 
 

 
 
 
 
 


