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AVIZ

asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului educaţiei al 
Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului 
educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă 
(nr. 37 din 15 februarie 2018) de către un grup de deputaţi în Parlament, şi relevă următoarele.

Prezentul proiect îşi propune drept scop de a elimina restricţiile privind numărul 
tentativelor de promovare a examenului de bacalaureat, „astfel încât un elev să poată să se 
înscrie la examenul de bacalaureat de câte ori doreşte până când îl va promova'’.

Prezintă element de noutate, iniţiativa de a repeta examenul de bacalaureat nu doar în 
cadrul sesiunilor de vară, dar şi pe parcursul anului de studii, cu achitarea cheltuielilor aferente 
organizării unei sesiuni de examene din contul candidaţilor înscrişi în sesiunea respectivă.

Considerăm că, din punct de vedere al conceptului propus, iniţiativa poate fi acceptată.

Menţionăm că, potrivit prevederilor art. 31 alin. (8) al Codului educaţiei, învăţământul 
liceal se încheie cu examenul nailonul de bacalaureat, care se organizează în modul stabilit de 
autoritatea publică centrală cu competenţe în domeniul educaţiei. Actul legislativ are un caracter 
statal, coercitiv, general şi impersonal. Astfel, norma legislativă este dezvoltată în Regulamentul 
cu privire la examenul naţional de bacalaureat unde sunt prevăzute toate detaliile de organizare 
şi desfăşurare a examenului, inclusiv referitoare la oportunităţile de susţinere repetată a probei de 
examen nepromovate.

Actul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 
bacalaureat prevede atât faptul că „examenul de bacalaureat poate fi susţinut sratuit de cel mult 
două ori în decursul următorilor 3 ani”, cât şi stabileşte dreptul cetăţenilor Republicii Moldova 
de a susţine examenul de bacalaureat în regim de externat, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi 
candidaţi, contra plată, iar numărul de tentative nu este limitat.

Detaliind prevederile Regulamentului de examen, vom releva faptul că un candidat la 
examenul de bacalaureat poate să se înscrie la acest examen, în mod gratuit, pe parcursul a 3 ani, 
având la dispoziţie a câte 2 sesiuni anual (sesiunea de bază şi cea suplimentară) sau 6 sesiuni per 
total. în cazul în care cele 6 sesiuni de examen, asigurate în mod gratuit, nu au fost suficiente 
pentru promovarea examenului, candidatul are la dispoziţie, opţiunea bacalaureatului în regim de 
externat, de această dată contra plată, dar fără limită maximă a participărilor în sesiune.

în acest context, la acest moment o taxă se achită după a 6-a tentativă de susţinere gratuită 
a examenului, respectiv, acceptarea modificării în redacţia nou-propusă pentru alineatul (9) al 
art. 31 („în caz de nepromovare, a celei de a doua sesiuni de examinare (...), examenul de 
bacalaureat poate fi susţinut repetat cu achitarea unei laxe”) ar înrăutăţi situaţia candidaţilor care 
la moment nu plătesc pentru sesiunile 3-6. Astfel că, nu susţinem modificarea alineatului (9) al 
art.31 din Codul educaţiei.



Cu referire la alin. (91), acesta poate fi agreat în următoarea redacţie: „în decursul unui an 
vor fi organizate trei sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat. Pentru participarea la a 3-a 
sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă dc examen, în mărimea stabilită de către 
Guvern." Consecutiv, propoziţia a 2-a din alin. (9 ) exclude necesitatea alineatului (9 ).

Argumentăm că, în contradicţie cu propunerea din proiect care se referă la stabilirea taxei 
de examen de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ministerul nu este în drept să 
decidă mărimea taxei, or acest aspect contravine Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr.l81/25.07.2014. care prevede la art.43 alin.(2) că „Nomenclatorul lucrărilor şi 
serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate dc către autorităţile/instituţiile bugetare şi 
mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern sau, după caz, de către autorităţile 
administraţiei publice locale, în funcţie de bugetul de la care se finanţează autoritatea/instituţia 
bugetară.”

Cu privire la art. II, menţionăm că amendamentul propus este unul inutil având în vedere 
modificarea introdusă prin Legea nr.79 din 24 mai 2018.

Totodată, semnalăm că proiectul conţine unele carenţe de redactare tehnico-juridice.

Astfel că, susţinem proiectul parţial, cu ajustarea acestuia potrivit propunerilor din 
prezentul aviz.
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