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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege  

privind modificarea articolului 41 din Codul educației  

al Republicii Moldova nr.152/2014 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

modificarea articolului 41 din Codul educației al Republicii Moldova 

nr.152/2014. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege privind modificarea articolului 41  

din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea articolului 41 

din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr.120 din 12 iulie 2019) de către un grup de deputați în 

Parlament, şi relevă următoarele. 

Intervenția legislativă vizează asigurarea elevilor din învățământul general 

obligatoriu cu manuale școlare în mod gratuit. Potrivit Notei informative, 

elaborarea proiectului este argumentată prin necesitatea executării Hotărârii 

Curții Constituționale nr.7/2017 pentru controlul constituționalității articolul 41 

alineatul (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014. 

Specificăm că soluția legislativă propusă la articolul 41 din Codul 

educației al Republicii Moldova nr.152/2014 necesită definitivare redacțională 

ținând cont de raționamentele instanței de contencios constituțional prezentate în 

Hotărârea Curții Constituționale nr.7/2017, care a servit drept bază pentru 

elaborarea proiectului de lege. Or, în condițiile în care Curtea a constatat 

reglementări confuze în Codul educației, precum și în legătură cu norma propusă 

la articolul 41 alineatul (3) din Cod, semnalăm că proiectul de lege ar trebui să 

aibă în vedere și modificarea în mod corespunzător a dispozițiilor articolului 13 

și articolului 140 litera v) din același Cod. 

Menționăm că implementarea Hotărârii Curții Constituționale nr.7/2017 

poate fi realizată prin introducerea modificărilor la articolul 41 după cum 

urmează: 

 - la alineatul (3), după cuvântul „primar” se introduc cuvintele „și 

gimnazial” și la alineatul (4) cifra „V” se substituie cu „X”.  

Propunerea cu referire la articolul 41 din Cod o considerăm a fi o soluție 

mai potrivită pentru că: 

- nu se utilizează trimiterea la „învățământul obligatoriu”, care urmează a 

fi explicat prin coroborare cu articolul 13 din Cod; 

- permite de a menționa ciclul gimnazial în același context cu ciclul 

primar, unde se utilizează un mecanism de asigurare gratuită cu manuale; 

- se menține alineatul (5), care permite acordarea facilităților elevilor, 

inclusiv liceenilor, din familiile social vulnerabile (propunerea de abrogare a 

alineatului (5) nu a fost argumentată aparte de către autorii inițiativei legislative). 

În ceea ce privește modificarea articolului 13 din Cod, la alineatul (1), 

textul „liceal sau învățământul profesional tehnic secundar şi postsecundar” 

urmează a fi substituit cu cuvântul „gimnazial”, iar la alineatul (2) cifra „18” să 
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se substituie cu cifra „16”. În contextul examinării constituționalității articolului 

41 alineatul (4) al Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014, Curtea 

Constituțională a reținut că, potrivit articolului 35 alineatul (1) al Constituției, 

dreptul la învățătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin 

învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi 

prin alte forme de instruire şi de perfecționare. Astfel, având în vedere că 

prevederile constituționale exclud învăţământul liceal şi cel profesional din 

categoria învățământului obligatoriu, se impune indicarea vârstei de 16 ani, care 

corespunde cu perioada de până la admiterea în cadrul celorlalte cicluri de 

învățământ, neindicate ca fiind obligatorii. În aceeași ordine de idei, se impune 

ca la articolul 141 alineatul (1) la litera i) cifra „18” să se substituie cu cifra „16” 

și abrogarea literei c) de la articolul 152. 

În context, propunerile de modificare impun aducerea în concordanță cu 

noile cerințe a atribuției referitoare la asigurarea elevilor cu manuale. În acest 

scop, se propune ca la articolul 140 alineatul (1) litera v) din Cod, după cuvântul 

„primar” să se introducă  cuvintele „și gimnazial”. 

Suplimentar, semnalăm că proiectul necesită unele intervenții de redactare 

tehnico-juridice. 

Așadar, susținem proiectul, cu ajustarea acestuia potrivit propunerilor din 

prezentul aviz. 
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