
Declaratia de constitutionalitate  clasa a VII-a Lunca Bradului 

 

Proiectul propus respectă legislatia in vigoare deoarece imbunătățește accesul elevilor la învatămînt si 

duce la respectarea dreptului la educație a tuturor elevilor din comună și din mediul rural conform 

Constituției dar și cu cu  Articolul 14 - Dreptul la educație din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene 

(1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare 

continuă 

(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu. 

(3) Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și 

dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, 

filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea 

acestora. 

       Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); 

       Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după adoptare) 

(Titlul II, Capitolul 1, art. 15); 

       Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 

       Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57); 

       Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56); 

       Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136); 

       Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135) ; 

     Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu 

(Titlul II, Capitolul 1, art. 20) 

Argumente: 

   Politica publică propusă respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 

16), întrucât promovează echitatea în procesul educațional și nu încalcă drepturile fundamentale ale 

omului, așa cum sunt ele specificate în Constituția României, și nici alte prevederi constituționale. 

   Politica publică propusă respectă principiul neretroactivității (Titlul II, Capitolul 1, art. 15), deoarece 

baza legală există pentru realizarea unor demersuri în achiziționarea de dispozitive - laptop/tabletă, cu 

conexiune la internet conform legii nr. 109 din 3 iulie 2020 adoptată pentru completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011 - La articolul 94 alineatul (2), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu 



următorul cuprins:z) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv - laptop sau 

tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning. Această lege a fost 

adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din 

Constituția României, republicată. 

  Politica publică propusă respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2) deoarece 

dreptul la învățătură este asigurat de către stat, este gratuit și toți elevii trebuie să aibă acces la 

educație, indiferent de situația financiară pe care o are familia. 

  Politica publică propusă respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, 

Capitolul 3, art. 57); pentru că indiferent de etnia și originea lor, elevii trebuie să-și exercite drepturile şi 

libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. 

   Politica publică propusă respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56); 

pentru că părinții elevilor care vor beneficia de aceste achiziții, prin impozite şi prin taxe, contribuie la 

cheltuielile publice. 

   Politica publică propusă respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136), întrucât tabletele 

achiziționate se acordă pe bază de contract, beneficiarii având obligația să le restituie la finele anului 

școlar în curs. Aceste tablete sunt inalienabile, sunt date în folosință gratuită pentru o perioadă 

determinată de timp elevilor. 

  Politica publică propusă respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135), întrucât, prin 

achiziționarea și oferirea acestor tablete către elevi, sunt stimulate cercetărea ştiinţifică şi tehnologică 

naţionala, arta, sunt create condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii elevilor, reprezentând o 

aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene. 

   Politica publică propusă respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii 

Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 1, art. 20), fiindcă prin achiziționarea tabletelor de către 

consiliul local prin proiecte europene, se răspunde nevoilor economiei, dar, în același timp, le oferă 

elevilor competențe importante de care au nevoie pentru a se dezvolta pe plan personal și pentru a 

deveni cetățeni activi. Accesul la școala online prin intermediul acestor dispozitive sprijină cercetarea și 

inovarea pe termen lung în comuna Lunca Bradului  și reprezintă un element central al politicii sociale și 

de ocupare a forței de muncă. Această politică bazată pe educarea populației din comună ar trebui să fie 

proritatea numărul unu pentru autoritatea locală. 

 


