ORDONANȚA DE URGENȚĂ
pentru modificarea art.84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011
Având în vedere situaţia creată ca urmare a pronunțării de către Curtea
Constituțională a Deciziei nr. 657/2019;
Întrucât beneficiarii primari ai sistemului de educație vor fi afectați însăși în
substanța dreptului la educație, drept de care nu vor mai putea beneficia în plenitudinea
sa;
Ținând seama de necesitatea stringentă ca elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în
localitatea de domiciliu să le poată fi asigurat dreptul la educație prin decontarea
cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, prin unităţile
de învăţământ la care sunt şcolarizaţi;
Deoarece, fără intervenția Guvernului, efectele lipsei asigurării decontării
cheltuielor de transport ar putea conduce la creșterea abandonului școlar, elevii suportând
o serie de consecințe fără a fi responsabili de situația creată.;
Neadoptarea, prin ordonanță de urgență, a acestor măsuri imediate şi a
reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncționalități majore cu efecte
negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ, dar
şi asupra diverselor categorii de beneficiari,
Întrucât învățământul constituie prioritate națională și a actualului Guvern,
Având în vedere cele expuse, și deoarece toate elementele vizate de prezenta
propunere urmăresc ocrotirea interesului elevilor și constituie situații extraordinare a
căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
ARTICOL UNIC:
Art.84 alineatul (3) din 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 și va avea următorul cuprins:
„ (3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează
cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi. Decontarea se realizează
pe baza documentelor financiare justificative, emise de furnizorii de transport public în
comun. Documentele financiare justificative și cuantumul maxim al sumelor ce pot fi
decontate sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern emisă în termen de 30 zile de la data
publicării prezentei ordonanțe de urgență.”
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