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AVIZ
referitor la proiectul de Orđonanţă de urgenţă pentru instituirea
unoľ niăsuri privínđ buna fiincţionare a sistemului dc învăţământ
i pentru mođificarea i completarea Legii nr.269/2004 privind

acorđarca unui ajutor financiarîn vederea stimulării
achiziţionării đc calculatoare

Analizând proiectul de Ordonanţă đc urgenţă pentru
instituirca unor măsuri privind buna funcţionare a sistcmului đc
învăţământ i pentni niođificarca i completarea Legii nr.269!2004
1)rivinđ acorđarea unui ajutor financiar în vcđerea stimulării
achiziţionării dc calculatoarc, transrnis de Secretariatul Generaĺ al
Guvernului cu adresa nr.150 din 20.05.2021 i înregistrat ła Consiliul
Legislativ cu nr.D4 ł 2/20.05 .202 1,

CONSILIUL LEGISLATIV

Ĺn terneiul ait2 alin. 1 lit.a) clin Legea nr.73!1993, republicată şi arL46(2)
diri Regulamentul de organizare şi 1incionare a Consiiiului Legislativ,

Avizează favorabil proíectul đc ordonanţă de urgenţă, cu
urrnătoarele observatii i propuneri

1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului are ca obiect de
reglementare echivalarea probelor de evaluare a competenţeor lingvistice
de comunicare orală în lirnba română, a probelor de evaluare a
competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba materriă, pentru
etevii care au urrnat studiile Iiceale într-o Iimbă a minorităţitor naţionale, a
probełor de evaluare a cornpetenţelor lingvistice îjtr-o Iirnbă de circuĺaţie
internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, a probelor de
evaluare a cornpetenţelor digitale, precum i rnodiľicarea Legii
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nr.269ĺ2004 privind acordarea uriui ajutor ťinanciar în vederea stirnulării
achiziţionării de calculatoare, cu modifieările i completările ulterioare.

Precizăm faptul eă prin avizul pe eare îI ernite Consiliu] Legislativ nu se
poate pronunţa asupra opoituni(ăţi i soluţiilor legisiative preconizate.

2. In ceea ce priveşte rnotivarea si(uaţiei extraordinare şi a urgenţei
reglementării, apreciem că aceasta trebuie îmbunătăţită prin Nota de
fundanientare şi prearnhul, astfel îneât să rezulte exl)licit necesitatea
recurgerii la catea delegării tegistative prevăzute la art.1 15 ałiit(4) din
Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor eonstituţionale mai sus rnenţionate, la
emiterea unei ordonanţe de urgenţă, Guvernul trebuie să aibă în vedere
existenţa unei situaţii ex(raordinare a cărei reglementare nu poate f
amâiiată, iar urgenţa să fie motivată corespunzător.

Amintim, în acest eontext, Deeizia Curţii Constituţionale
nr.2 1 4/2020, prin care s-a statuat eă „pentru emiierea unei ordonařzţe de
urgenţă este necesară existen(u unei stăľi de fapt obiective,
cuwilĘjicubile, independente de voinţa Guvernului, eare pune în

perieol un interespiiblie. “ (Deeizia nr. I 008/2009). Totodată, „Curtea, în

jurisprudenţa sa, a statuat în mod eonstant că situaţiiie extraorclinare

expnmă un grad mare de abatere de la obişnużt sau eomun, aspeet înťărit

şi prin adăugarea sintagmei “a căror reglementare mi poatefi amânată.

(...) Pentrií a Jî pe deplin respeeraťe exigenţele art. ] 15 alin. (4,.) din
Constituţie, Guvernui trebuie să dernonstreze şi faptul că rnăsiwile în

cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreiin ult instrutnent
legisluliv ce arJî pututfîfolosit în vederea evitării rapide a eonsecinţelor
negative" (Deeizia nr.9 1 9ĺ20 t 1).

Preeizăm eă nemotivarea sau rnotivarea necorespunzătoare a
urgenţei şi a situaţiei extraordinare reprezintă motive de
neconstituţional itate a ordonançelor de llrgenţă.

3. Preeizăni că, a mai fost trimis spre avizare Coiisiliułui Legislativ un
proiect de ordonantă de urgeiiţă de căe Secretariatul general al Guveniului cu
adresa nr.148 din 19 mai 2021 care cupindea i soĺuţiite din prezentui proieet.
Totodată, semnalăm că nota de tündamentare nu este semnată de iniţiatori,
ceea ce contravine art.9 alin.( 1) din Legea nr.24ĺ2000, republicată, cu
modificările i completările ulterioare.

4. La titlu, propunern urrnătoarea fomiulare:
„Ordonanţă de urgenţă privind institllirea unor rnăsuri privind buna

tüneţionare a sistemului de învăţământ i pentru
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ahn.(2) din Legea nr. 269ĺ2004 privind acordarea unui âiutor ťinanciar
în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare".

5. La art.II, dată fiind unicitatea intervenţiei legislative asupra
Legii nr.269!2004, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă,
propunem reformularea acestuia astťel:

„Art.II - Ła articolul 1O din Legea nr.269!2004 privind acordarea
unui ajutor ťinanciar în vederea stimulării achiziţionării de calcułatoare,
publicatăîn Monitorul Oťicial al României, Partea 1, nr. 566 din28 iunie
2004, cu modiflcările i completăriłe ułterioare, ałineatuł (2) se
modiťică i va avea următorul cuprins:"

(se va reda textul prevăzut pentru alin.(2))
Pe cale de consecinţă, partea dispozitivă: „Art.1O alin.(2) se

modiťică i va avea urrnătorul cuprins:" se elimină.
6. Având în vedere intervenţii]e legislative preconizate prin

prezenta ordonanţă de urgeriţă, dar îndeosebi cete deja suferite până în
prezent de Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor ťinanciar în
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările i
completările ulterioare este necesară inserarea unui articol, art. 111, care
să dispună republicarea actului normativ, cu următorLŁl conţinut:

„Art.III - Łegea rir.269!2004 privind acordarea unui ajLitor
ťinanciar îri vederea stimutării achiziţionării de calculatoare, publicată
în Monitoruł Oťicial al României, Partea I, 566 din 28 iunie 2004, cu
modiťicările i completările ulterioare, inclusiv cu modiťicarea adusă
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va ťt republicată în Monitorul
Oťicial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin Iege, dându
se textelor o nouă numerotare".
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