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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 323
din 10 iunie 2020

referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul educației
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Benke Károly

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent-șef

1. Pe rol se află soluționarea obiecției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul educației, obiecție formulată de un număr
de 70 de deputați.
2. Obiecția de neconstituționalitate a fost înregistrată la
Curtea Constituțională cu nr. 1.468 din 2 martie 2020 și
constituie obiectul Dosarului nr. 363A/2020.
3. În motivarea obiecției de neconstituționalitate se
susține că legea criticată încalcă principiul bicameralismului,
consacrat prin art. 61 alin. (2) din Constituție, întrucât în Camera
decizională, reprezentată de Senat, au fost introduse 7 texte
legislative noi care nu au fost prezentate spre dezbatere și
adoptare în Camera de reflecție, și anume Camera Deputaților.
În acest sens se face referire 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.
4. Se arată că art. I pct. 2 [cu referire la art. 3 alin. (2)] din
lege este imprecis, întrucât nu are legătură cu alineatul (1) al
acestui articol, aspect care ar fi fost remarcat dacă textul ar fi
fost supus dezbaterii normative în ambele Camere ale
Parlamentului, și nu în cadrul dezbaterii finale din Camera
decizională. Această modificare configurează atât o formă
distinctă a art. 3, cât și un conținut juridic esențial diferit al
acestuia, care duce la caracterul imprecis și imposibil de aplicat
ulterior intrării sale în vigoare.
5. Se susține că art. I pct. 3 [cu referire la art. 23 alin. (11)] din
lege nu poate institui o excepție de la art. 23 alin. (1) lit. a),
întrucât nu are legătură cu obiectul reglementat de art. 23 în
integralitatea sa. Forma în vigoare a acestui articol
reglementează nivelurile de învățământ pentru întregul sistem
și, în particular, vârstele biologice pentru educația timpurie. Se
arată că, începând cu anul 2030, grupa mică intră în
învățământul obligatoriu, context în care nu se justifică
propunerea de completare deoarece nu ține cont de dezvoltarea
psihosomatică a copilului de 2 ani, ceea ce înseamnă că textul
introdus în Camera decizională nu este corelat cu
reglementarea în vigoare și creează un conținut esențial diferit,
imprecis față de forma dezbătută și adoptată în Camera de
reflecție. 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.
6. Se arată că art. I pct. 31 [cu referire la art. 262 alin. (3)
partea introductivă] din lege creează un paralelism legislativ în
ceea ce privește „activitățile de pregătire remedială”,
reglementate sub aceeași formă la pct. 31 [cu referire la art. 262
alin. (1) lit. f)] din lege, situație care modifică întreg conținutul,
precum și forma legii configurată în Camera Deputaților. Se
menționează că textul este susceptibil să încalce normele de
tehnică legislativă, situație evitabilă prin dezbaterea acestuia în
prima Cameră sesizată.
7. Se consideră că reglementările adoptate numai de Senat
încalcă și scopul avut în vedere de inițiatorii propunerii legislative
deoarece nu se încadrează în contextul normativ precizat în
expunerea de motive. În acest sens se menționează pct. 3
[cu referire la art. 23 alin. (11)] și pct. 4 [cu referire la art. 27
alin. (11) și (12)] din lege.
8. În susținerea criticilor de neconstituționalitate raportate la
principiul bicameralismului sunt invocate deciziile Curții
Constituționale nr. 624 din 26 octombrie 2016 și nr. 393 din
5 iunie 2019.
9. Se mai arată că scopul urmărit de inițiatorii propunerii
legislative impune obligația acestora de a respecta art. 111
alin. (1) din Constituție, astfel că aceștia ar fi trebuit să
îndeplinească, cel puțin formal, cerința informării Guvernului cu
privire la modificarea cheltuielilor bugetare prin inițiativa
legislativă înregistrată, iar Guvernul ar fi trebuit să întocmească
fișa financiară care să prezinte Parlamentului estimarea
cheltuielilor pe care punerea în aplicare a propunerii legislative
le generează în cadrul bugetar anual. Or, cu privire la legea
analizată o asemenea solicitare de informare nu a fost realizată;
totodată, se subliniază că, având în vedere art. 138 alin. (5) din
Constituție, informarea trebuia solicitată indiferent dacă legea
criticată se aplică exercițiului bugetar în curs sau impactul
bugetar se produce în următoarele exerciții fiscal-bugetare.
10. Se arată că jurisprudența Curții Constituționale cu privire
la obligația titularilor dreptului de inițiativă legislativă
parlamentară de a evalua impactul financiar al propunerii
legislative prin solicitarea unei informări din partea Guvernului
este clară, sens în care se invocă deciziile Curții Constituționale
nr. 331 din 21 mai 2019 și nr. 393 din 5 iunie 2019.
11. În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, obiecția de neconstituționalitate a fost
comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului,
precum și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere.
12. Guvernul apreciază că obiecția de neconstituționalitate
este întemeiată. În acest sens se arată că Senatul, în calitate
de Cameră decizională, a modificat în mod substanțial obiectul
de reglementare și configurația inițiativei legislative; au fost
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introduse 7 noi puncte și eliminate unele prevederi care pot fi
apreciate ca fiind esențiale din perspectiva arhitecturii inițiale a
propunerii legislative și a filosofiei care a stat la baza construcției
sale. Au fost, astfel, introduse prevederile 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 alin. (3) partea
introductivă] din lege.
13. Se susține că art. I pct. 2 [cu referire la art. 3 alin. (2)] din
lege, nou-introdus, nu are legătură cu contextul normativ al art. 3
alin. (1) din Legea nr. 1/2011; totodată, art. I pct. 3 [cu referire la
art. 23 alin. (11)] din lege, nou-introdus, nu poate institui o
excepție de la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 pentru
că nu are legătură cu acest text legal și nu este nici justificată
introducerea sa în corpul legii pentru că este necorelată cu
reglementarea în vigoare, iar Guvernul nu a fost consultat cu
privire la adoptarea sa, în condițiile în care acest text are
implicații bugetare. Se mai invocă faptul că art. I pct. 31
[cu referire la art. 262 alin. (3) partea introductivă] din lege
creează un paralelism legislativ.
14. Se subliniază că scopul legii avut în vedere de inițiatori
este încălcat, amendamentele depuse sunt în afara expunerii
de motive și nu se încadrează în contextul normativ. Totodată,
legea în forma adoptată de Senat se îndepărtează de la forma
adoptată de Camera Deputaților. Normele nou-introduse au
caracter imprecis, ce poate genera arbitrarul în aplicarea legii,
iar textele introduse trebuiau să fie analizate și de Camera
Deputaților.
15. Se concluzionează în sensul că la nivelul Camerei
decizionale, Senatul, au fost aduse modificări care vizează
aspecte esențiale în structura și filosofia legii, contrar art. 61
alin. (2) din Constituție. Se face trimitere și la Decizia Curții
Constituționale nr. 472 din 22 aprilie 2008.
16. Se mai arată că autorii sesizării menționează că nu a
existat o solicitare, adresată Guvernului, de informare cu privire
la impactul legii asupra cheltuielilor bugetare. În expunerea de
motive nu există vreo referire cu privire la impactul bugetar
estimat de inițiatori ori la sursa de finanțare a cheltuielilor
bugetare generate, nefiind respectate prevederile art. 138
alin. (5) din Constituție. Se face trimitere și la Decizia Curții
Constituționale nr. 393 din 5 iunie 2019 și se menționează că
sunt încălcate prevederile art. 111 alin. (1) și ale art. 138 alin. (5)
din Constituție.
17. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu
au comunicat punctele lor de vedere asupra obiecției de
neconstituționalitate.
18. În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, Curtea
Constituțională, prin Adresa nr. 2.814 din 3 iunie 2020, a solicitat
secretarului general al Camerei Deputaților și secretarului
general al Senatului să comunice dacă în privința Legii pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
educației a fost solicitată informarea Guvernului conform art. 111
alin. (1) din Constituție, dacă a fost solicitată distinct fișa
financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată, și dacă
Guvernul a depus punctul său de vedere și fișa financiară.
19. Secretarul general al Camerei Deputaților, prin Adresa
înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 2.856 din 4 iunie
2020, a răspuns solicitărilor Curții Constituționale. În esență, în
răspunsul primit s-a arătat că, în cazul legii criticate, Camera
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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. Punctul de vedere al Guvernului, însoțit de fișa financiară
prevăzută de art. 15 din Legea nr. 500/2002, nu a fost primit nici
la termenul stabilit de Biroul permanent, nici după împlinirea
acestuia. Totodată, din analiza documentelor aflate în dosarul
propunerii legislative rezultă că inițiatorii propunerii legislative
nu au depus/solicitat separat fișa financiară prevăzută de
dispozițiile legale în vigoare.
20. Secretarul general al Senatului, prin Adresa
înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 2.919 din 9 iunie
2020, a răspuns la solicitările Curții Constituționale. În esență, în
răspunsul comunicat s-a arătat că Senatul, în calitate de
Cameră decizională, nu a solicitat Guvernului nicio informare cu
privire la inițiativa legislativă menționată.
21. Termenul de judecată a fost inițial fixat pentru data de
23 aprilie 2020, termen pe care Curtea l-a preschimbat, în mod
succesiv, pentru datele de 7 aprilie 2020, 7 mai 2020 și 2 iunie
2020. La acest din urmă termen, Curtea a amânat dezbaterile
pentru data de 10 iunie 2020, dată la care a pronunțat prezenta
decizie.
C U R T E A,

examinând obiecția de neconstituționalitate, punctul de vedere
al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
înscrisurile aflate la dosarul cauzei, dispozițiile legii criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
22. Curtea Constituțională a fost sesizată, potrivit dispozițiilor
art. 146 lit. a) din Constituție, precum și ale art. 1, 10, 15 și 18
din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, să soluționeze obiecția de
neconstituționalitate.
23. 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, care au următorul cuprins:
— Art. I pct. 2 [cu referire la art. 3 alin. (2)]: „(2) Prevederile
alin. (1) lit. c1) se aplică în vederea constituirii efectivelor de
antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupa mică, clasele
pregătitoare și clasele a IX-a ale ciclului secundar superior, fără
a fi afectate efectivele de antepreșcolari/preșcolari/elevi ale
grupelor/claselor deja existente.”;
— Art. I pct. 3 [cu referire la art. 23 alin. (11)]: „(11) Prin
excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă
a părinților, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu
vârstă de minimum 2 ani, asigurându-se finanțarea de bază
corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului
standard per preșcolar, stabilit prin hotărâre a Guvernului.”;
— Art. I pct. 4 [cu referire la art. 27 alin. (11) și (12)]:
1
„(1 ) Nivelul antepreșcolar poate fi organizat în creșe pentru
vârsta de 0—3 ani sau în grădinițe pentru vârsta 2—3 ani.
(12) În condițiile în care unitatea de învățământ care are în
componență nivel preșcolar nu are o structură integrală de
învățământ antepreșcolar cu toate cele 3 grupe, poate include în
cadrul învățământului preșcolar o grupă pentru vârsta 2—3 ani.”;
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— Art. I pct. 17 [cu referire la art. 84 alin. (1), (3) și (4)]:
„(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal
acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate 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. Consiliile județene și consiliile
locale organizează transportul public în vederea asigurării
transportului elevilor spre școli. []
(3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu
li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt
școlarizați, pe bază de abonament sau li se asigură decontarea
sumei ce reprezintă contravaloarea a 52 călătorii dus-întors pe
an, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
(4) Elevii beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee,
la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte
manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.”;
— Art. I pct. 23 [cu referire la art. 135 alin. (5)]:
„(5) Finanțarea de bază se calculează după un coeficient mărit
pentru studenții care urmează cursurile în limba unei minorități
naționale sau într-o limbă modernă de circulație internațională.”;
— Art. I pct. 31 [cu referire la art. 262 alin. (1) și (3) partea
introductivă]: „(1) Activitatea personalului didactic de predare se
realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de
ore pe săptămână, și cuprinde:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de
instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform
planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru
evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea
performanței educaționale, precum și de învățare remedială;
b) activități de pregătire metodico-științifică, curriculumului la
decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor;
c) activități de educație, complementare procesului de
învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot
parcursul vieții;
d) activități de dirigenție;
e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor
educaționale;
f) activități de pregătire remedială. []
(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de
instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a
elevilor în clasă, în care sunt incluse și activități de pregătire
pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea
performanței educaționale, precum și cele de învățare
remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităților
prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:
[]”.
24. 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.
25. În prealabil examinării obiecției de neconstituționalitate,
Curtea are obligația verificării condițiilor de admisibilitate ale
acesteia, prin prisma titularului dreptului de sesizare, a
termenului în care acesta este îndrituit să sesizeze instanța
constituțională, precum și a obiectului controlului de
constituționalitate. Dacă primele două condiții se referă la
regularitatea sesizării instanței constituționale, din perspectiva
legalei sale sesizări, cea de-a treia vizează stabilirea sferei sale
de competență, astfel încât urmează a fi cercetate în ordinea
antereferită, iar constatarea neîndeplinirii uneia dintre ele are

efecte dirimante, făcând inutilă analiza celorlalte condiții (Decizia
nr. 66 din 21 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 213 din 9 martie 2018, paragraful 38).
26. Curtea constată că obiecția de neconstituționalitate
îndeplinește condițiile prevăzute de art. 146 lit. a) teza întâi din
Constituție atât sub aspectul titularului dreptului de sesizare,
întrucât a fost formulată de un număr de 70 de deputați, cât și
sub aspectul obiectului, fiind vorba de o lege adoptată, dar
nepromulgată încă.
27. Cu privire la termenul în care poate fi sesizată instanța de
contencios constituțional, potrivit art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, acesta este de 5 zile de la data depunerii legii
adoptate la secretarii generali ai celor două Camere ale
Parlamentului, respectiv de două zile, începând de la același
moment, dacă legea a fost adoptată în procedură de urgență.
Totodată, în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Legea
fundamentală, Curtea Constituțională se pronunță asupra
constituționalității legilor înainte de promulgarea acestora, care,
potrivit art. 77 alin. (1) teza a doua din Constituție, se face în
termen de cel mult 20 de zile de la primirea legii adoptate de
Parlament, iar, potrivit art. 77 alin. (3) din Constituție, în termen
de cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după
reexaminare.
28. În cauză, propunerea legislativă a fost inițiată de 43 de
deputați și 6 senatori și a fost adoptată tacit de Camera
Deputaților la 8 aprilie 2019, iar la 10 februarie 2020 a fost
adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională. La
25 februarie 2020 legea a fost depusă la secretarii generali ai
celor două Camere pentru exercitarea dreptului de sesizare
asupra constituționalității legii și trimisă la promulgare în data de
2 martie 2020.
29. Luând act de faptul că obiecția de neconstituționalitate a
fost formulată cu depășirea termenului legal prevăzut de Legea
nr. 47/1992, dar în interiorul termenului de promulgare de 20 de
zile, prevăzut de art. 77 alin. (1) din Constituție, precum și de
faptul că legea nu fusese încă promulgată la data sesizării sale,
Curtea constată că obiecția de neconstituționalitate este
admisibilă sub aspectul respectării termenului în care poate fi
sesizată instanța de control constituțional [a se vedea în acest
sens Decizia nr. 67 din 21 februarie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 13 martie 2018,
paragraful 70 ipoteza a doua].
(1) Criticile de neconstituționalitate referitoare la
încălcarea principiului bicameralismului
30. În jurisprudența sa, cu privire la principiul
bicameralismului, Curtea a dezvoltat o veritabilă „doctrină” a
bicameralismului și a modului în care acest principiu este
reflectat în procedura de legiferare. 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 fără ca proiectul de lege să fi fost dezbătut și de cealaltă
Cameră (Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, sau
Decizia nr. 89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017,
paragraful 53). 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 (Decizia nr. 1.029 din 8 octombrie 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 octombrie
2008, Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014, Decizia
nr. 355 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 509 din 8 iulie 2014, paragraful 38,
Decizia nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 22 noiembrie 2016,
paragraful 39, Decizia nr. 765 din 14 decembrie 2016, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 21 februarie
2017, paragraful 29, Decizia nr. 62 din 7 februarie 2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din
3 martie 2017, paragraful 32, sau Decizia nr. 393 din 5 iunie
2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581
din 16 iulie 2019, paragraful 66]. 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 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
(Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, sau Decizia
nr. 89 din 28 februarie 2017, paragraful 53).
31. Stabilind limitele principiului bicameralismului, Curtea a
apreciat că aplicarea acestui principiu nu poate avea ca efect
deturnarea rolului de Cameră de reflecție a primei Camere
sesizate. Este de netăgăduit că principiul bicameralismului
presupune atât conlucrarea celor două Camere în procesul de
elaborare a legilor, cât și obligația acestora de a-și exprima prin
vot poziția cu privire la adoptarea legilor (Decizia nr. 1 din
11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 89 din
28 februarie 2017, paragraful 55).
32. 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. Întrunirea
celor două criterii este de natură a afecta principiul care
guvernează activitatea de legiferare a Parlamentului, plasând
pe o poziție privilegiată Camera decizională, cu eliminarea, în
fapt, a primei Camere sesizate din procesul legislativ (Decizia
nr. 710 din 6 mai 2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din
4 mai 2010, Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din
20 decembrie 2011, Decizia nr. 62 din 7 februarie 2017,
paragraful 29, sau Decizia nr. 89 din 28 februarie 2017,
paragraful 54).
33. Așadar, 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. A nega
posibilitatea Camerei decizionale de a se îndepărta de la forma
votată în Camera de reflecție ar însemna limitarea rolului său
constituțional, iar caracterul decizional atașat acesteia devine
iluzoriu. S-ar ajunge la un veritabil mimetism, în sensul că cea
de-a doua Cameră se va identifica, în ceea ce privește
activitatea sa legislativă, cu prima Cameră, neputându-se
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îndepărta în niciun fel de la soluțiile legislative pentru care a
optat prima Cameră, ceea ce este contrar, până la urmă, chiar
ideii de bicameralism. Prin urmare, 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. În acest sens,
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 (Decizia nr. 765 din
14 decembrie 2016, paragrafele 37 și 38, Decizia nr. 377 din
31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 586 din 21 iulie 2017, paragraful 45, și Decizia nr. 412 din
20 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 570 din 11 iulie 2019, paragraful 57).
34. Raportat la cauza de față, Curtea constată că
reglementările
invocate
de
autorii
obiecției
de
neconstituționalitate, și anume 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,
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. Astfel, adoptarea tacită de la nivelul Camerei Deputaților
nu a avut în vedere noile soluții legislative propuse la Senat,
care, în esență, constau în: (i) 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 —
art. I pct. 3 [cu referire la art. 23 alin. (11)] și pct. 4 [cu referire la
art. 27 alin. (11) și (12)]; (ii) 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 (soluția legislativă în vigoare vizează un tarif
redus cu cel puțin 50%) — art. I pct. 17 [cu referire la art. 84
alin. (1)]; (iii) decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii
care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, fără limită de
kilometri (soluția legislativă în vigoare vizează un decont în limita
a 50 de km) — art. I pct. 17 [cu referire la art. 84 alin. (3) teza
întâi]; (iv) 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 (soluția legislativă în vigoare vizează un decont în
limita a 8 asemenea călătorii) — art. I pct. 17 [cu referire la
art. 84 alin. (3) teza a doua]; (v) 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 publice (soluția legislativă în
vigoare vizează un tarif redus cu cel puțin 75%) — art. I pct. 17
[cu referire la art. 84 alin. (4)]; (vi) acordarea unei finanțări de
bază calculate după un coeficient mărit pentru studenții care
urmează cursurile într-o limbă modernă de circulație
internațională — art. I pct. 23 [cu referire la art. 135 alin. (5)];
(vii) restructurarea conținutului activității personalului didactic de
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predare [soluția legislativă în vigoare prevede: a) activități
didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și
examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de
învățământ; b) activități de pregătire metodico-științifică;
c) activități de educație, complementare procesului de
învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot
parcursul vieții; d) activități de dirigenție, iar cea propusă
prevede: a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și
de instruire practică și examene de final de ciclu de studii,
conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru
evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea
performanței educaționale, precum și de învățare remedială;
b) activități de pregătire metodico-științifică, curriculumul la
decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor; c) activități de
educație, complementare procesului de învățământ: mentorat,
școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții; d) activități
de dirigenție; e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării
proiectelor educaționale; f) activități de pregătire remedială] —
art. I pct. 31 [cu referire la art. 262 alin. (1)]; (viii) 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 — art. I pct. 31 [cu referire la art. 262
alin. (3) partea introductivă].
35. Singurul text care, deși adoptat în Camera decizională,
nu afectează structura legii este art. I pct. 2 [cu referire la art. 3
alin. (2)], întrucât acesta reglementează aplicarea pentru viitor
a principiului adaptabilității curriculumului național și programei
școlare, fără afectarea grupelor/claselor deja existente. Acest
text de lege este însă plasat în mod greșit în corpul legii, nefiind
o reglementare modificatoare sau completatoare a Legii
educației naționale nr. 1/2011, ci una proprie legii supuse
controlului de constituționalitate.
36. Astfel, pentru prevederile art. I 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, 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 [a se
vedea și Decizia nr. 56 din 5 februarie 2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 12 martie
2020, paragraful 54].
37. În consecință, Curtea constată că Legea pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
educației încalcă principiul bicameralismului, fiind contrară
art. 61 alin. (2) și art. 75 alin. (1) din Constituție.
(2) Criticile de neconstituționalitate referitoare la
încălcarea obligației de solicitare a informării Parlamentului
și a fișei financiare
38. 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 (Decizia nr. 331 din 21 mai 2019,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din
18 iunie 2019, paragraful 42). Acest text consacră garanția
constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în
procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina
celor două autorități publice (a se vedea Decizia nr. 515 din
24 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004). 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.
Această obligație a Parlamentului este în consonanță cu
dispozițiile constituționale ale art. 138 alin. (2), care prevăd că
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 (Decizia nr. 1.056 din
14 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007).
39. Prin Decizia nr. 629 din 9 octombrie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie
2019, paragraful 31, și prin Decizia nr. 331 din 21 mai 2019,
precitată, paragraful 43, Curtea a precizat că 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. În acest sens au fost invocate, de altfel, și
normele regulamentare care detaliază procedura legislativă.
Astfel, dând expresie prevederilor constituționale menționate,
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016,
stabilește, în art. 92 alin. (4), că „În cazul propunerilor legislative
depuse în condițiile alin. (1), care implică modificarea
prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor
sociale de stat, președintele Camerei Deputaților va solicita în
mod obligatoriu o informare din partea Guvernului, în condițiile
art. 111 din Constituția României, republicată, în același termen
de 15 zile”, iar la alin. (6) că, „Dacă în cursul dezbaterii, în
comisia sesizată în fond apar amendamente care impun
modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului
asigurărilor sociale de stat, președintele comisiei va solicita în
mod obligatoriu o informare din partea Guvernului, în condițiile
art. 111 din Constituția României, republicată, într-un termen
care să se încadreze în termenul de predare a raportului”. De
asemenea, Regulamentul Senatului stabilește la art. 88 alin. (3)
că „Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de
3 zile de la prezentarea în Biroul permanent, pentru a se
pronunța și în ceea ce privește aplicarea art. 111 din Constituția
României, republicată”, iar la art. 92 alin. (6) că „Propunerile
legislative formulate de senatori și deputați, care implică
modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale
de stat, trebuie să fie însoțite de dovada solicitării informării
Guvernului, înaintată prin președintele Senatului, în conformitate
cu dispozițiile art. 111 din Constituția României, republicată”.
Prin urmare, Curtea a statuat că un document prin care o
Cameră a Parlamentului transmite Guvernului o inițiativă
legislativă solicitând informarea prevăzută de art. 111 din
Constituție, dar care nu este semnat de președintele Camerei
respective, nu produce efectul juridic consacrat de norma
constituțională, neabsolvind Camera de obligația prevăzută de
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art. 111 teza a doua din Constituție [Decizia nr. 56 din 5 februarie
2020, paragrafele 56 și 57].
40. Prin Decizia nr. 767 din 14 decembrie 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 21 februarie
2017, paragraful 60, 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. Prin urmare, atunci când o propunere legislativă are
implicații bugetare, Guvernul trebuie să prezinte ambele
documente menționate, așadar atât punctul de vedere, cât și
fișa financiară”.
41. Raportat la cauza de față, Curtea constată că propunerea
legislativă a prevăzut chiar din momentul inițierii sale
introducerea, pentru antepreșcolari, preșcolari și elevi, a
programului „Masă caldă la școală”, a cărui valoare zilnică nu
poate fi mai mică de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, aspect care, în mod evident, necesita solicitarea
informării Parlamentului.
42. Astfel, Curtea reține că în ședința Biroului permanent din
26 noiembrie 2018 s-a solicitat punctul de vedere al Guvernului,
în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituție coroborat cu art. 92
alin. (4) și art. 113 alin. (11) din Regulamentul Camerei
Deputaților, 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.
43. În schimb, analizând art. I pct. 17 [cu referire la art. 84
alin. (1), (3) și (4)] și pct. 23 [cu referire la art. 135 alin. (5)] din
lege, texte introduse în Camera decizională, Curtea constată că
au, în mod evident, implicații bugetare (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
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domiciliu fără limită de kilometri, decontarea sumei ce reprezintă
contravaloarea a 52 de călătorii dus-întors pe an pentru elevii
care nu pot 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 publice; acordarea unei finanțări de bază
calculate după un coeficient mărit pentru studenții care urmează
cursurile într-o limbă modernă de circulație internațională etc.).
44. Pentru ca legea analizată să se coreleze cu prevederile
bugetului de stat, în virtutea art. 15 alin. (3) din Legea
nr. 500/2002, 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 [a se vedea Decizia nr. 58 din 12 februarie
2020, paragraful 49].
45. Prin urmare, întrucât nu s-a solicitat informarea
Guvernului, nu au fost îndeplinite, din această perspectivă,
exigențele art. 111 alin. (1) din Constituție.
46. Totodată, Curtea constată că inițiatorii propunerii
legislative nu au solicitat fișa financiară. Or, prin Decizia nr. 56
din 5 februarie 2020, precitată, paragrafele 67 și 71, și Decizia
nr. 58 din 12 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 205 din 13 martie 2020, paragrafele 54
și 55, Curtea a stabilit ca, pentru a respecta procedura
constituțională de adoptare a unui act normativ care implică o
cheltuială bugetară, respectiv art. 138 alin. (5) din Constituție,
inițiatorii actului normativ să facă dovada că au solicitat
Guvernului fișa financiară, ceea ce nu s-a întâmplat în cauza de
față. Prin urmare, Curtea constată că au fost încălcate
dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituție prin raportare la
art. 15 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare
nr. 69/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 472 din 4 iunie 2020, și art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 597 din 13 august 2002.

47. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 11 alin. (1)
lit. A.a), al art. 15 alin. (1) și al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Admite obiecția de neconstituționalitate și constată că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul educației este neconstituțională.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului și se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 10 iunie 2020.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent-șef,
Benke Károly
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii
sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care revin
ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației
publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie
Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de
organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2020, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără
personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se
stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de
3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza
propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte
instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.
(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru
coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat
și Camera Deputaților din anul 2020 pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației
publice centrale interesate, ai unor operatori economici care
prestează servicii de interes economic general, precum și ai
organizațiilor neguvernamentale interesate.
(4) Ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și
prin mijloace electronice.
(5) Comisia tehnică centrală evaluează săptămânal stadiul
realizării acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și transmite
Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea
problemelor întâmpinate.
(6) Comisia tehnică centrală informează săptămânal
Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind
pregătirea și organizarea alegerilor pentru Senat și Camera
Deputaților din anul 2020.
Art. 2. — (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri
pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în
localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod
deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și
succedă acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține
și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și
securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale ale
secțiilor de votare, pe timpul transportului acestora la birourile și
oficiile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și
securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării
buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.

(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea
timbrelor autocolante, precum și confecționarea ștampilelor cu
mențiunea „VOTAT”.
(4) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne
asigură paza sediilor Autorității Electorale Permanente, precum
și ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de
circumscripție, ale oficiilor electorale și ale birourilor electorale
ale secțiilor de votare.
(5) Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele
măsuri tehnice principale:
a) asigură imprimarea buletinelor de vot;
b) asigură imprimarea tipizatelor și formularelor necesare
desfășurării activității birourilor electorale ale secțiilor de votare,
c) asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de
circumscripție, ale oficiilor electorale și a ștampilelor de control
ale secțiilor de votare;
d) asigură confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor
electorale ale secțiilor de votare;
e) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor,
documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru
desfășurarea procesului electoral;
f) asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea
sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a
operatorilor de calculator.
Art. 3. — (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral
Central, al birourilor electorale de circumscripție din țară și al
oficiilor electorale este asigurat de Autoritatea Electorală
Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii
necesari, de către Institutul Național de Statistică.
(2) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de
circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința
în afara țării este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe și
Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de
către Institutul Național de Statistică.
(3) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
circumscripție și al oficiilor electorale vor face parte, în mod
obligatoriu, informaticieni, după cum urmează:
a) cel puțin un informatician pentru fiecare comună;
b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare oraș;
c) cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și
sector al municipiului București.
(4) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) asigură sprijinirea
activității centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 5
alin. (2).
(5) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) și (4) vor fi desemnați
în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
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circumscripție și al oficiilor electorale, la propunerea autorităților
administrației publice locale și centrale implicate în organizarea
și desfășurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de
către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
(6) Informaticienii prevăzuți la alin. (3) primesc, pe bază de
proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații
Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinii
atribuțiilor care le revin.
(7) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se
înțelege persoană cu abilități în domeniul tehnologiei informației.
(8) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al
birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale
asigură în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și
funcționare a birourilor electorale și oficiilor electorale adoptat
potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
cu modificările și completările ulterioare, relația cu publicul,
relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public,
înregistrarea și arhivarea documentelor primite sau adoptate de
birourile și oficiile electorale, secretariatul ședințelor, elaborarea
și redactarea actelor adoptate de birourile și oficiile electorale,
efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea
rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor materiale de
predare-primire și arhivare a materialelor electorale.
(9) Publicitatea actelor adoptate de Biroul Electoral Central
se asigură prin intermediul paginii de internet gestionate de
Autoritatea Electorală Permanentă, iar publicitatea actelor
adoptate de birourile electorale de circumscripție, prin
intermediul paginilor de internet ale instituțiilor prefectului,
respectiv a Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 4. — (1) Institutul Național de Statistică și direcțiile
teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului
Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție, pentru
operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor
alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul,
consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.
(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de
statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea
operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
(3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării se asigură prin direcțiile teritoriale de statistică
și/sau prin Institutul Național de Statistică.
Art. 5. — (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la
îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
a) asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru
verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice
pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind
rezultatele alegerilor, utilizate de Biroul Electoral Central,
conform cerințelor operaționale furnizate cu 60 de zile înainte
de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru
implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în
procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară
acestora;
c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații
de voce și date, necesare birourilor electorale;
d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal, înregistrării audiovideo a operațiunilor efectuate
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de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare
pentru numărarea voturilor, precum și fotografierii proceselorverbale privind consemnarea rezultatelor votării;
e) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă,
instruirea operatorilor de calculator;
f) asigură instruirea informaticienilor;
g) asigură servicii de comunicații de voce și terminalele
telefonice mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 14.
(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul
fiecărui județ, constituirea a minimum 4 centre de intervenție
operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale
Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal.
(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură
funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează
asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de
votare.
(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă
și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de
Telecomunicații Speciale.
(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența
înregistrărilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consemnează
aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor
informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de
calculator, și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările
audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data
încheierii perioadei electorale, după împlinirea termenului de
păstrare, acestea, precum și eventualele copii realizate fiind
distruse, prin proceduri ireversibile.
(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția
organelor competente să constate contravenții și fraude
electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora,
copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1) lit. d).
Art. 6. — (1) Autoritățile administrației publice centrale și
locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția
primarilor spații în vederea organizării de secții de votare,
precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice
la secțiile de votare.
(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu
alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu
paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de
specialitate.
(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru
asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.
Art. 7. — (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene
pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și Comisia tehnică a
municipiului București pentru coordonarea activităților de
organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2020, fără personalitate juridică, în componența prevăzută
în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii
sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale,
prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților.
(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a
municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe
baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/
societăților prevăzute în anexa nr. 2.
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(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei
tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care
prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor
neguvernamentale.
(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor
curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă
comisiile tehnice prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri
tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către
subprefecți, formate din personal desemnat de conducătorii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale,
organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului
București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 3 persoane
încadrate în aparatul de specialitate al președintelui consiliului
județean, respectiv al primarului general al municipiului
București.
(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic
de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte
drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară
activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile
sau autoritățile administrației publice de la care aceștia provin.
(6) Comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a
municipiului București vor informa săptămânal Comisia tehnică
centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
Art. 8. — (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul
Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel
mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
din anul 2020.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al
instituțiilor prefectului, asigură instruirea primarilor și a
secretarilor generali ai comunelor, orașelor, municipiilor și
sectoarelor municipiului București cu privire la sarcinile ce le
revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
(3) Prefecții, împreună cu birourile electorale de circumscripție
din țară, stabilesc graficul de preluare și distribuire a buletinelor
de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării
procesului electoral.
(4) În situația în care prefectul este în imposibilitatea de a-și
exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție
este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit
legii, este asigurată de un subprefect.
(5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă
și Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate
prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în
condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
din anul 2020.
Art. 9. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură
sediul, dotarea tehnică și materială ale Biroului Electoral Central.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de
transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului
Electoral Central.
(3) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene,
respectiv primarul general al municipiului București, asigură

sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de
circumscripție județene, respectiv sediul și dotarea tehnicomaterială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului
București.
(4) Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu
prefectul municipiului București, asigură sediile și dotarea
tehnico-materială ale oficiilor electorale.
(5) Ministerul Afacerilor Externe asigură, în condițiile legii,
sediile și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de
circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința
în afara țării, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate, precum și ale birourilor electorale pentru votul prin
corespondență.
(6) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor
electorale ale secțiilor de votare din țară se asigură de către
primari, împreună cu prefecții.
(7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale
de circumscripție, a birourilor electorale pentru votul prin
corespondență și a birourilor electorale ale secțiilor de votare
vor fi utilizate, de regulă, bunurile aflate în proprietatea publică
sau în administrarea autorităților publice prevăzute la alin. (2),
(4)—(6).
(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale
ale secțiilor de votare din țară, primarii vor utiliza bunurile
recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare de
funcționare.
(9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării
tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare din țară
nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către
instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform
standardelor stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale
Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe
care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează
secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.
(10) Sediile birourilor electorale de circumscripție din țară
sunt stabilite de prefecți, iar cel al biroului electoral de
circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința
în afara țării de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, în
cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 10. — Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri
tehnice principale:
a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;
b) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
c) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare
și sediile acestora;
d) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea
de panouri electorale;
e) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de
Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și
furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de
proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea
serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și protecția fizică
a acestora;
g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu
caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 11. — (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și
dotarea tehnică și materială ale biroului electoral de
circumscripție pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara
țării și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență
organizate în țară și în străinătate;
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(2) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic
necesar biroului electoral de circumscripție pentru românii cu
domiciliul sau reședința în afara țării, pentru pregătirea și
organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.
(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și
oficiile consulare, ia măsuri pentru identificarea de spații
adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate,
precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele
străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.
(4) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de
comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate.
(5) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală
Permanentă iau măsuri pentru informarea cetățenilor români cu
domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitățile de
exercitare a dreptului de vot în străinătate.
(6) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității
Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de
vot, ștampile cu mențiunea „VOTAT” și timbre autocolante care
sunt folosite la secțiile de votare din străinătate.
(7) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu
luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a
procesului de votare din străinătate.
(8) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea
terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicații
Speciale către birourile electorale ale secțiilor de votare
organizate în străinătate.
Art. 12. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă
coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a
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datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele
votării și aduce la cunoștință publică, pe site-ul propriu și al
Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public
rezultate din acestea.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru
informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a
celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a
alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de
publicații, ghiduri, broșuri, pliante și producții audiovideo.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele
și aplicațiile tehnice necesare desfășurării ședințelor Biroului
Electoral Central prin mijloace electronice.
(4) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor
sprijini Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau
difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (2).
Art. 13. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale asigură transportul hârtiei necesare tipăririi
buletinelor de vot de la sediul unităților teritoriale subordonate
până la punctele în care se realizează tipărirea.
Art. 14. — Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile
electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de
circumscripție a municipiului București se organizează și
funcționează, în condițiile stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare a birourilor electorale și oficiilor
electorale adoptat potrivit art. 11 alin. (9) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare, centre de suport pentru
relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare,
deservite de personalul tehnic auxiliar al acestora.
Art. 15. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor interne,
Gheorghe Sorescu,
secretar de stat
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Vajda Zsombor
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Vetuța Stănescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 10 septembrie 2020.
Nr. 754.
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ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Președinte: ministrul afacerilor interne
Membri:
— președintele Autorității Electorale Permanente;
— secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
— secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat/secretar general/reprezentant cu
însărcinări speciale, ai:
— Secretariatului General al Guvernului;
— Ministerului Afacerilor Externe;
— Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
— Ministerului Finanțelor Publice;
— Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
— Ministerului Educației și Cercetării;
— Ministerului Sănătății;
— Institutului Național de Statistică;
— Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
— Serviciului de Telecomunicații Speciale;
b) reprezentanți ai:
— Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
— Societății Române de Televiziune;
— Societății Române de Radiodifuziune;
c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.
N O T Ă:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor
Interne.
ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA

Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și a Comisiei tehnice a municipiului București
pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
din anul 2020
— prefectul județului, respectiv al municipiului București;
— reprezentantul Autorității Electorale Permanente;
— un subprefect;
— secretarul general al județului, respectiv secretarul general al municipiului București;
— directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;
— directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor
publice, după caz;
— inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București;
— inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;
— șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv
a municipiului București;
— șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;
— inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Jandarmi a Municipiului București;
— inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;
— directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a
Municipiului București;
— reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;
— reprezentanții teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;
— corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.
N O T Ă:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului
București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației
pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor
în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară,
ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative,
precum și a modelului acestora
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor
zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun
prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2,
în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Procedura de decontare a sumelor
pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în
condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în
vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau
suspendării activităților didactice care presupun prezența
efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de

educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum
și modelul acestora, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în trei zile de la data
publicării.

p. Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
Lăcrămioara Corcheș
București, 10 septembrie 2020.
Nr. 593.
ANEXĂ

PROCEDURĂ

de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile
de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
documentele justificative, precum și modelul acestora
Art. 1. — Pentru decontarea sumelor pentru plata
indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind
acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii
copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice
care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de
învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în
continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau
sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își
desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată
și semnată de reprezentantul legal.
Art. 2. — (1) Cererea prevăzută la art. 1 va fi însoțită de
următoarele documente justificative:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum
și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta
procedură;
b) copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă
acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal
al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a)
conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de
ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în
anexa nr. 3 la prezenta procedură;
d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări
sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției
asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare
zi liberă.
(2) Cererea și documentele justificative prevăzute la alin. (1)
se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data
efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației,
prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență.
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(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea
și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute
la alin. (1).
(4) În situația identificării unor inadvertențe în documentele
transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care
informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe
baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor
legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației
pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de
muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită
angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente
suplimentare.
Art. 3. — Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței
de muncă județene, respectiv a municipiului București a
îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) și (5) din
ordonanța de urgență se face pe baza listelor nominale cu copiii,
respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație
timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi,
întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta
procedură, transmise de către instituțiile publice în a căror
coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau
serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de
limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ
sau a activităților din serviciile de zi, prevăzut de art. 6 alin. (1)
din ordonanța de urgență.
Art. 4. — (1) Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului
angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata
indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor

emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței
de muncă județene, respectiv a municipiului București.
(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea
sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se
respinge în situația în care cererea și documentele justificative
prevăzute la art. 2 alin. (1) se transmit după împlinirea
termenului prevăzut de art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență,
precum și în situația în care se constată de către agențiile pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului
București neîndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.
Art. 5. — (1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizației
pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile
deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de
15 zile calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanța
de urgență, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului
București a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).
(2) În situația prevăzută la art. 2 alin. (4), termenul de 15 zile
calendaristice prevăzut de art. 5 alin. (3) din ordonanța de
urgență curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea
forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a
clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate.
Art. 6. — Debitele rezultate în urma constatării de către
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București a nerespectării condițiilor de decontare a
indemnizației pentru fiecare zi liberă se recuperează în
conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
ANEXA Nr. 1
la procedură

CERERE

Angajator ...............................................................
CUI/CIF .....................................................................
Cod CAEN ................................................................
Cont bancar nr. ....
Telefon ..................
E-mail ....................
Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ............................/a Municipiului București
Subsemnatul/Subsemnata .............., legitimat/legitimată cu CI/BI seria .. nr. ......, eliberată/eliberat de ....
la data de ..........., CNP ..............., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ......................, având CUI .......,
cu sediul social în localitatea ................ str. ....................... nr. .., județul /municipiul ............., sectorul .........,
telefon ..........., fax ...................., e-mail ....................., în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării
activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie
antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, vă solicit decontarea sumei totale de . lei reprezentând
indemnizațiile brute aferente unui număr de  angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din aceeași ordonanță
de urgență.
Atașez prezentei:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plată și pontajele din care reiese acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a)
conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020;
d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției
asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .....................................
Semnătura ...................
Data .....................
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ANEXA Nr. 2
la procedură

Angajator ..
CUI/CIF 
L I S T A*)

angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă
luna ../anul ..

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
angajatului

Codul
numeric
personal

Numele și
prenumele
celuilalt
părinte

Numele și
Codul
prenumele
numeric
copilului/
personal persoanei cu
handicap

Codul
numeric
personal

Salariul de bază
corespunzător
locului de muncă
ocupat (lei)

Perioada
pentru care a
Numărul
fost acordată
de zile
indemnizația
libere
(zi/lună/an—
zi/lună/an)

Indemnizația
brută
aferentă
zilelor
libere**)
(lei)

Contribuția
Contribuția
Contribuția
de asigurări
de asigurări
asiguratorie
sociale de
sociale
pentru muncă
sănătate

Impozitul

1.
2.
3.

...

TOTAL

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .....................................
Semnătura ...................
Data .....................

*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta listă.
**) Se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de
bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

ANEXA Nr. 3
la procedură

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, .............., legitimat/legitimată cu CI/BI seria . nr. .., eliberată/eliberat de ............
la data de ........., CNP .........., în calitate de reprezentant legal al angajatorului .........., având CUI ............., cu sediul
social în localitatea ..................... str. ........... nr. .., județul ............/municipiul ............., sectorul .., telefon .........,
fax ............, e-mail ............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că lista angajaților care au beneficiat de zilele
libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în
unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .....................................
Semnătura ...................
Data .....................
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ANEXA Nr. 4
la procedură

Instituția publică ..........................., cu sediul în localitatea ......................., str. ..........................,
nr. ....., județul .........../municipiul .., sectorul .., telefon .........., fax ..........., e-mail ..................
L I S TA N O M I N A L Ă

conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă
a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară,
ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Unitatea*)/Serviciul de zi ........................, cu sediul în localitatea ................, str. ................,
nr. ......, județul ................./municipiul ......................., sectorul ...................., telefon ...............,
fax .........., e-mail ..........
Nr. și data deciziei de limitare sau suspendare a cursurilor în unitate*) sau a activităților din serviciul
de zi ..
Nr.
crt.

Numele și prenumele

CNP

Statutul deținut**)

1.
2.
3.
n.

Numele și prenumele conducătorului instituției publice, în clar ................................
Semnătura .............................
Data ........................................

*) Unitatea de educație timpurie antepreșcolară sau unitatea de învățământ.
**) Se completează în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
„1” — preșcolar;
„2” — școlar de până la 12 ani inclusiv;
„3” — copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special;
„4” — copil înscris în unitate de educație timpurie antepreșcolară;
„5” — persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care
beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;
„6” — persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care
beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.
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