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Avocatul Poporului salută modificarea cadrului legislativ în sensul 
decontării integrale a transportului elevilor pentru distanțe de până la 50 

de km 
 
 
 
                Avocatul Poporului salută modificarea cadrului legislativ referitor la decontarea 

navetei elevilor, prin adoptarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea şi completarea art. 

84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru completarea art. 45 din Legea nr. 92/2007 

privind serviciile de transport public local şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa de 

Guvern nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.  

 

                Instituția Avocatul Poporului a manifestat permanent o preocupare specială pentru 

asigurarea de către statul român a respectării dreptului la învățătură al copiilor, precum și față 

de fenomenul abandonului școlar, inclusiv față de cauzele acestuia, procupare concretizată în 

întocmirea, în anul 2013, a RAPORTULUI SPECIAL privind decontarea cheltuielilor de 

transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru elevii care nu pot fi 

școlarizaţi în localitatea de domiciliu. Raportul special a evidențiat problemele elevilor care, 

în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăţa într-o unitate de învăţământ. În 

egală măsură, raportul a cuprins recomandări cu privire la revizuirea cadrului legislativ, astfel 

încât accesul la educație să se realizeze fără nicio îngrădire. 

 

                Potrivit actului normativ, a cărui adoptare este salutată de către Avocatul Poporului, 

operatorii de transport rutier vor avea obligația să emită abonamente pentru transportul 

elevilor, abonamente ce vor fi decontate integral din bugetul de stat pentru distanțe de până la 

50 de kilometri. De asemenea, ordonanța stabilește cadrul legislativ pentru a avea un tarif 

maximal pe kilometru obligatoriu în toate județele.  
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                 Anterior adoptării acestui act normativ, decontarea cheltuielilor de navetă la școală 

era doar parțială, ceea ce a constituit pentru multe familii o povară financiară și o cauză 

majoră a abandonului școlar, în condițiile în care majoritatea copiilor navetiști provin din 

familii care se confruntă cu probleme financiare și care se află în imposibilitatea de a plăti 

costul abonamentului de transport. 

 

 

 

 

  

IONEL  OPREA                                                                  13 octombrie 2016  
Adjunct al Avocatului Poporului 
Departamentul drepturile copilului,  
ale familiei,tinerilor, pensionarilor, 
persoanelor cu handicap 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


