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În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

constituționalitate şi Comisia pentru învățământ au fost sesizate asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, aflată în 

procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.323 din           

10 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din               

11 septembrie 2020, transmisă cu adresa PLx 720/2018/2021. 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu 

modificările și completările ulterioare. Intervențiile legislative vizează: finanțarea 

complementară, formarea inițială a cadrelor didactice pentru educația timpurie și 

învățământul primar prin includerea unui modul special pentru însușirea 

competențelor de predare în regim simultan, cupoane pentru educația timpurie, 

scăderea efectivului de copii/elevi într-o grupă/clasă în învățământul preuniversitar, 

introducerea bacalaureatului diferențiat în învățământul românesc precum și 

extinderea învățământului dual și la universități. 
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Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 și ale art.76 alin (1) din Constituția României, republicată a fost transmisă spre 

promulgare Președintelui României la data de 2 martie 2020. 

Deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal au 

trimis în data de 2 martie 2020 o sesizare de neconstituționalitate referitoare la 

prevederile Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

educaţiei. 

 

În sesizarea de neconstituționalitate formulată se afirmă critici de 

neconstituțioalitate extrinseci: încălcarea principiului bicameralismului și încălcarea 

dispozițiilor art.111 alin.(l) și ale art.138 alin.(5) din Constituție. 

În privința obligației Parlamentului României de a respecta principiul 

bicameralismului constând în respectarea competenței decizionale a fiecărei camere 

în parte cât și posibilitatea fiecăreia dintre acestea de a se pronunța asupra soluțiilor 

legislative conținute de fiecare inițiativă legislativă în parte, Curtea Constituțională a 

precizat că: „[…] Ținând seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ 

reprezentativ al poporului român și de unicitatea sa ca autoritate legiuitoare a țării, 

Constituția nu permite adoptarea unei legi de către o singură Cameră […].” Curtea 

a declarat și alte modificări legislative ale Legii educației naționale ca fiind 

neconstituționale, pe motive de procedură, legiuitorul realizând modificări esențiale 

în camera decizională fără a acorda camerei de reflecție posibilitatea de a dezbate și 

de a se pronunța asupra conținutului acestor modificări. Cu privire la inițiativa 

legislativă sesizată cu obiecție de neconstituționalitate învederăm că în camera 

decizională, Senatul României, au fost introduse 7 texte legislative noi care nu au fost 

prezentate spre dezbatere și adoptare în Camera de reflecție, Camera Deputaților. 

Reglementările adoptate numai de Senat, în calitate de cameră decizională, încalcă și 

scopul avut în vedere de inițiatori deoarece nu se încadrează în contextul normativ 

precizat în expunerea de motive. În consonanță cu jurisprudența Curții 

Constituționale, din analiza modificărilor intervenite în Senat, raportat la forma 

normativă dezbătută și adoptată în Camera Deputaților, rezultă că, în cazul Legii 

supusă criticii de neconstituționalitate „majoritatea soluțiilor adoptate de Senat nu a 

făcut obiectul inițiativei legislative și nu a fost dezbătută în Camera Deputaților. Cu 

alte cuvinte, Senatul, [...] a sustras dezbaterii și adoptării primei Camere sesizate 

modificări care vizau aspecte esențiale în structura și filosofia legii [...].” 

Inițiatorii actului normativ dedus criticii de neconstituționalitate au configurat 

modificări de esență în organizarea și funcționarea sistemului de educație din 

România, cu impact financiar semnificativ asupra cheltuielilor din bugetul de stat, de 

la data intrării în vigoare a Legii. Se subliniază și absența evaluării impactului 

financiar din partea inițiatorilor amendamentului modificator, Guvernul nefiind 

consultat cu privire la această propunere de modificare cu impact financiar asupra 

bugetului de stat. Simpla parcurgere a scopului normativ urmărit de inițiatori atrage 

obligația acestora de a respecta dispozițiile art.111 alin.(1) din Constituție care arată 

că inițiatorii trebuie să îndeplinească, cel puțin formal, cerința informării Guvernului 
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cu privire la modificarea cheltuielilor bugetare prin inițiativa legislativă înregistrată 

cât și obligația Guvernului de a realiza fișa financiară care să prezinte Parlamentului 

estimarea cheltuielilor pe care punerea în aplicare a propunerii legislative le 

generează în cadrul bugetar anual. 

Jurisprudența Curții Constituționale este clară, fiind statuate următoarele 

considerente obligatorii în realizarea procedurii legislative: 

„[…] potrivit dispozițiilor art. III alin.(1) teza a doua din Constituție, «în 

cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de 

stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este 

obligatorie”, iar art.138 alin.(5) prevede expres că «Nicio cheltuială bugetară nu 

poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.»” Inițiativa legislativă nu a fost 

însoțită de dovada solicitării informării Parlamentului de către Guvern, solicitare care 

ar fi trebuit să fie formulată de președintele Senatului, și nici de dovada că această 

informare a fost solicitată ulterior, pe parcursul derulării procedurii, de către 

președintele comisiei sesizate în fond, în cadrul căreia au fost admise amendamente 

care impun modificarea prevederilor bugetului de stat. În aceste condiții, pentru ca 

legea analizată să se coreleze cu prevederile bugetului de stat, Senatul avea obligația 

să solicite o informare din partea Guvernului, prin intermediul președintelui Camerei, 

iar Guvernul avea obligația să depună fișa financiară. 

Curtea Constituțională a stabilit, prin Decizia nr.22/2016 și Decizia 

nr.593/2016, că „în lipsa unei fișe financiare reactualizate la momentul adoptării 

legii [...] și în lipsa unui dialog real între Guvern și Parlament [...], nu se poate trage 

decât concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanțare incertă, 

generală și lipsită de un caracter obiectiv și efectiv, nefiind așadar reală”. Așa cum 

a statuat în mod constant în jurisprudența sa, obligativitatea indicării sursei de 

finanțare pentru aprobarea cheltuielilor bugetare, prevăzută de art. 138 alin. (5) din 

Constituție, constituie un aspect distinct fată de cel al lipsei fondurilor pentru 

susținerea finanțării din punct de vedere bugetar. Astfel, prin Decizia nr. 1.093/2008, 

Curtea Constituțională a reținut că stabilirea sursei de finanțare și insuficiența 

resurselor financiare din sursa astfel stabilită sunt două aspecte diferite: primul aspect 

este legat de imperativele art. 138 alin. (5) din Constituție, iar al doilea nu are 

caracter constituțional, fiind o problemă exclusiv de oportunitate politică, ce privește, 

în esență, relațiile dintre Parlament și Guvern. Așadar, norma constituțională nu se 

referă la existența in concreto a unor resurse financiare suficiente la momentul 

adoptării legii, ci la faptul că acea cheltuială să fie previzională în deplină cunoștință 

de cauză în bugetul de stat pentru a putea fi acoperită în mod cert în cursul anului 

bugetar. Prin Decizia nr.22/2016, Curtea a reținut că, nu are competența să se 

pronunțe cu privire la caracterul suficient al resurselor financiare, rezultă că aceasta 

are doar competența de a verifica, prin raportare la art.138 alin. (5) din Constituție, 

dacă pentru realizarea cheltuielii bugetare a fost indicată sursa de finanțare”. 

Lipsind fișa financiară (inițială și reactualizată), nu se poate trage decât concluzia că 

la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanțare incertă, generală și lipsită de 

un caracter obiectiv și efectiv, nefiind așadar reală.  
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Lipsa precizării exprese a sursei de finanțare nu presupune implicit inexistența 

sursei de finanțare (Decizia nr. 1.056/2007, Decizia nr. 1.092/2008, Decizia 

nr.1.093/2008). Aprecierea caracterului suficient al resurselor financiare nu își are 

temeiul în art. 138 alin.(5) din Constituție, fiind o problemă exclusiv de oportunitate 

politică, ce privește, în esență, relațiile dintre Parlament și Guvern. Curtea a mai 

adăugat că "art. 138 alin. (5) din Constituție nu se referă la existența in concreta a 

unor resurse financiare suficiente la momentul adoptării legii, ci la faptul ca acea 

cheltuială să fie previzionată în deplină cunoștință de cauză în bugetul de stat pentru 

a putea fi acoperită în mod cert în cursul anului bugetar”.   

Curtea Constituțională a examinat obiecția de neconstituționalitate, punctul 

de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, înscrisurile aflate la dosarul 

cauzei, dispozițiile legii criticate, raportate la prevederile Constituției. Președinții 

celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. 

Secretarul general al Camerei Deputaților a răspuns solicitărilor Curții 

Constituționale. În esență, în răspunsul primit s-a arătat că, în cazul legii criticate, 

Camera Deputaților a avut calitatea de primă Cameră sesizată, iar inițiativa legislativă 

a fost prezentată în ședința Biroului permanent din 26 noiembrie 2018, fiind solicitate 

informarea și punctul de vedere ale Guvernului până la data de 19 decembrie 2018 că 

inițiatorii propunerii legislative nu au depus/solicitat separat fișa financiară prevăzută 

de dispozițiile legale în vigoare. Secretarul general al Senatului a răspuns la 

solicitările Curții Constituționale că Senatul nu a solicitat Guvernului nicio informare 

cu privire la inițiativa legislativă menționată. 

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie Legea pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu referire 

punctuală la art. I pct. 2 [cu referire la art. 3 alin. (2)], pct. 3 [cu referire la art. 23 

alin. (11)], pct. 4 [cu referire la art. 27 alin. (11) și (12)], pct. 17 [cu referire la art. 84 

alin. (1), (3) și (4)], pct. 23 [cu referire la art. 135 alin. (5)] și pct. 31 [cu referire la 

art. 262 alin. (1) și (3) partea introductivă] din lege.  

Textele constituționale invocate în susținerea obiecției de neconstituționalitate 

sunt cele ale art. 61 alin. (2) privind principiul bicameralismului, ale art. 111 alin. (1) 

privind informarea Parlamentului și ale art. 138 alin. (5) privind interdicția 

constituțională de a aproba cheltuieli bugetare fără stabilirea sursei de finanțare. 

Curtea a constatat că obiecția de neconstituționalitate este admisibilă sub aspectul 

respectării termenului în care poate fi sesizată instanța de control constituțional. 

Constituția nu permite adoptarea unei legi de către o singură Cameră fără ca 

proiectul de lege să fi fost dezbătut și de cealaltă Cameră. Legea este, cu aportul 

specific al fiecărei Camere, opera întregului Parlament, drept care autoritatea 

legiuitoare trebuie să respecte principiile constituționale în virtutea cărora o lege nu 

poate fi adoptată de către o singură Cameră. Ca urmare, dezbaterea parlamentară a 

unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative nu poate face abstracție de 

evaluarea acesteia în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Așa fiind, 

modificările și completările pe care Camera decizională le aduce proiectului de lege 

sau propunerii legislative adoptate de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la 
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materia și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la 

situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce 

contravine principiului bicameralismului. Principiul bicameralismului presupune 

conlucrarea celor două Camere în procesul de elaborare a legilor. Aplicarea acestui 

principiu nu poate avea ca efect deturnarea rolului de Cameră de reflecție a primei 

Camere sesizate. 

Curtea a stabilit două criterii esențiale pentru a se determina cazurile în care, 

prin procedura parlamentară, se încalcă principiul bicameralismului: pe de o parte, 

existența unor deosebiri majore de conținut juridic între formele adoptate de cele 

două Camere ale Parlamentului și, pe de altă parte, existența unei configurații 

semnificativ diferite între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului. 

Bicameralismul nu înseamnă ca ambele Camere să se pronunțe asupra unei 

soluții legislative identice, în Camera decizională putând exista abateri inerente de la 

forma adoptată de Camera  de  reflecție,  desigur,  fără  schimbarea  obiectului  

esențial  al  proiectului  de  lege/propunerii legislative. Nu se poate susține încălcarea 

principiului bicameralismului, atât timp cât legea adoptată de Camera decizională se 

referă la aspectele principiale pe care le-a avut în vedere propunerea/proiectul de lege 

în forma sa însușită de Camera de reflecție. Modificările aduse formei adoptate de 

Camera de reflecție trebuie să cuprindă o soluție legislativă care păstrează concepția 

de ansamblu a acesteia și să fie adaptate în mod corespunzător, prin stabilirea unei 

soluții legislative alternative/complementare care nu se abate de la forma adoptată de 

Camera de reflecție, în condițiile în care aceasta este mai cuprinzătoare sau mai bine 

articulată în cadrul ansamblului legii, cu realizarea anumitor  coroborări inerente 

oricărei modificări.  

Curtea constată că reglementările invocate de autorii obiecției de 

neconstituționalitate au fost adoptate de Senat - Cameră decizională - în condițiile în 

care aveau un caracter de noutate față de materia propusă de inițiatori, referindu-se la 

ipoteze normative neavute în vedere de aceștia. Adoptarea tacită de la nivelul 

Camerei Deputaților nu a avut în vedere noile soluții legislative propuse la Senat 

constau, în esență, în: înscrierea în învățământul preșcolar, la solicitarea expresă a 

părinților, a copiilor cu vârstă de minimum 2 ani, cu consecința extinderii 

învățământului preșcolar pentru copiii având vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani; 

introducerea gratuității pentru transportul local în comun, de suprafață naval și 

subteran, precum și pentru transportul rutier județean și interjudețean, feroviar și 

naval, pe tot parcursul anului calendaristic pentru elevii din învățământul obligatoriu, 

profesional și liceal acreditat/autorizat; decontarea cheltuielilor de transport pentru 

elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, fără limită de kilometri; 

decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 52 de călătorii dus-întors pe an 

pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, dacă locuiesc la 

internat sau în gazdă; introducerea pentru elevi a gratuității pentru accesul la muzee, 

la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și 

sportive organizate de instituții; acordarea unei finanțări de bază calculate după un 

coeficient mărit pentru studenții care urmează cursurile într-o limbă modernă de 



7 

 

circulație internațională; restructurarea conținutului activității personalului didactic de 

predare; includerea în norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire 

practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă a activităților de 

pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței 

educaționale și a celor de învățare remedială. Singurul text care, deși adoptat în 

Camera decizională, nu afectează structura Legii este art. I pct.2, întrucât acesta 

reglementează aplicarea pentru viitor a principiului adaptabilității  curriculumului  

național  și  programei  școlare,  fără  afectarea  grupelor/claselor  deja existente. 

Astfel, pentru prevederile art. I pct.3, pct.4, pct.17, pct.23 și pct.31 din Lege, Senatul 

s-a constituit ca unic legiuitor, cu încălcarea prevederilor constituționale care 

consacră principiul bicameralismului. Mai mult, configurația  actului  normativ  

adoptat  de  Senat  este  semnificativ  diferită  de  cea  supusă  dezbaterii Camerei 

Deputaților, iar acest fapt nu rezultă dintr-o simplă restructurare a materiei, ci din 

adoptarea unor reglementări noi, care nu au legătură și nu derivă din reglementarea 

inițială. Curtea constată că Legea pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației încalcă principiul bicameralismului. 

Cu privire la art.111 alin.(1) din Constituție, Curtea, în jurisprudența sa, a 

reținut că acesta stabilește, pe de o parte, obligația Guvernului și a celorlalte organe 

ale administrației publice de a prezenta informațiile și documentele necesare actului 

legiferării și, pe de altă parte, modalitatea de obținere a acestor informații, respectiv 

la cererea Camerei Deputaților, a Senatului sau a comisiilor parlamentare, prin 

intermediul președinților acestora. Acest text consacră garanția constituțională a 

colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații 

reciproce în sarcina celor două autorități publice. Curtea a mai reținut că în cadrul 

raporturilor constituționale dintre Parlament și Guvern este obligatorie solicitarea 

unei informări atunci când inițiativa legislativă afectează prevederile bugetului de 

stat. Guvernul are competența exclusivă de a elabora proiectul bugetului de stat și de 

a-l  supune  spre aprobare Parlamentului. În temeiul acestei competențe, Parlamentul 

nu poate prestabili modificarea cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului o 

informare în acest sens. Dat fiind caracterul imperativ al obligației de a cere 

informarea menționată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecință 

neconstituționalitatea legii adoptate. Art.111 alin.(1) din Constituție prevede expres și 

limitativ că relația dintre autoritățile menționate se realizează prin intermediul 

președinților Camerei Deputaților și Senatului sau ai comisiilor parlamentare. Prin 

Decizia nr.767/2016, Curtea a statuat că „fișa financiară prevăzută de art.15 alin.(2) 

din Legea nr.500/2002 nu trebuie confundată cu punctul de vedere emis de Guvern 

conform art.11 lit.b1) din Legea nr.90/2001, cele două documente generate de 

Guvern având un regim juridic și, implicit, finalități diferite.”  

În ședința Biroului permanent din 26 noiembrie 2018 s-a solicitat punctul de 

vedere al Guvernului, întrucât propunerea legislativă avea implicații bugetare. Prin 

urmare, întrucât s-a solicitat informarea Guvernului, au fost îndeplinite, din această 

perspectivă, exigențele art.111 alin. (1) din Constituție. În schimb, analizând art. I 

pct.17 și pct.23 din lege, texte introduse în Camera decizională, Curtea constată că 
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au, în mod evident, implicații bugetare. Dacă în cursul dezbaterilor din cadrul 

comisiei sesizate în fond la una dintre Camere au apărut amendamente care impuneau 

modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat, președintele acestei comisii avea obligația să solicite o nouă informare, 

reactualizată, din partea Guvernului. Întrucât nu s-a solicitat informarea 

Guvernului, nu au fost îndeplinite, din această perspectivă, exigențele art.111 

alin.(1) din Constituție. Totodată, inițiatorii propunerii legislative nu au solicitat fișa 

financiară, iar Curtea a stabilit că, pentru a respecta  procedura  constituțională de 

adoptare a unui act normativ care implică o cheltuială bugetară, inițiatorii actului 

normativ să facă dovada că au solicitat Guvernului fișa financiară. 

În concluzie, Curtea admite obiecția de neconstituționalitate și constată că 

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 

este neconstituțională. 

 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.91    

alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 

comisii au dezbătut legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

 

 

Având în vedere Decizia Curții Constituționale, membrii Comisiei pentru 

învățământ au reluat dezbaterile asupra Legii adoptată inițial de Parlament, în 

vederea punerii de acord cu Decizia Curții Constituționale. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut Legea în ședința din data de 14 

octombrie 2020.   

La lucrările Comisiei au fost prezenți 22 deputați, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei.  

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificări și completări, la dezbaterea Legii a participat ca invitat 

domnul Dragoș Rădulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și 

Cercetării.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei, cu 14 voturi pentru și 8 

abțineri, au adoptat un raport preliminar de respingere a Legii pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul educației. 

 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea, Decizia 

Curții  Constituționale nr. 323/2020 și documentele anexate, în ședința din data de 18 

mai 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 8 deputaţi. 
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În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul educaţiei.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților 

respingerea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul educaţiei.  
În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor organice. 
 

 

 

 

 

 

 

   P R E Ş E D I N T E 

               Ringo DĂMUREANU 

                  P R E Ş E D I N T E 

 Natalia-Elena INTOTERO 

 

 
 

       

 

 

 

        S E C R E T A R 

 Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Cristinel ŢEPELUŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Consilieri parlamentari,        Șef birou Ioana Mînzu 

Roxana David          

Silvia Olaru 

 

 

 

 


