
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea art. 84 alin. (3) şi art. 105 alin. (2) lit. e)   

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 

 Ţinând cont de principiile de bază ale administraţiei publice locale, 

prevăzute în art. 120 din Constituţia României, republicată, 

Având în vedere datele raportate de Eurostat cu privire la creşterea ratei 

de părăsire timpurie a şcolii de la adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 

până în prezent, aceasta ajungând la 19.1%, 

 în considerarea faptului că un demers legislativ nu ar putea fi finalizat 

până la începerea anului şcolar 2016-2017, 

 întrucât România şi-a asumat reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii 

la 11,3% până în 2020,   

 pentru că abandonul şcolar are drept consecinţe şomajul, excluziunea 

socială şi sărăcia, 

 întrucât serviciile publice de transport public locale sunt gestionate de 

Consiliile Judeţene,  

 având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public şi 

constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,  se 

impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 

 În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  

 

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 

 

 Art. I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 84 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “(3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se 

decontează cheltuielile de transport din bugetul local, prin bugetul unităţii 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.” 

2. Articolul 105 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 “e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. 

(1) şi (3);” 

Art. II - Elevii beneficiază de 50% reducere la achiziţionarea 

abonamentului pentru transportul prevăzut la Art. I. Subvenţia se acoperă din 

bugetul judeţean, potrivit art. 42 din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. III - Articolul 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind 

reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se 

abrogă. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 

 

 


