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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 566/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.566 din 01 februarie 2018, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ  
nr.1184/28.12.2017 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social nr.6114/21.12.2017, Punctul de vedere al Guvernului 
nr.1326/21.02.2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul clarificării unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detaşarea la cerere a personalului didactic 
titular în învăţământul preuniversitar, detașarea pentru ocuparea unor posturi didactice din unități/instituții de învățământ și unități conexe. 

 2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 22 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 martie 2018, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                            Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                                              Robert Nicolae TURCESCU                   
 
 
   
 
                                                                                                                                                                          Consilier parlamentar 

         Ioana Mînzu  
         Monica Tudor 
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                   Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE     
                                                         

Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu mod şi comp ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

 
Text nemodificat 

 

2.  
 

--- 

Art. unic: Legea educației naționale nr. 
1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Articol unic: Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

3. Art. 252 – (7) La etapele de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer 
pentru soluţionarea restrângerii de 
activitate/pretransfer consimţit între unităţile de 
învăţământ pot participa cadre didactice titulare în 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi cadre 
didactice titulare din învăţământul preuniversitar 
particular dacă se află în una dintre următoarele 
situaţii: 
a) sunt cadre didactice titulare în unităţi de 
învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în 
baza concursului naţional de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante în învăţământul 
preuniversitar de stat; 
b) sunt cadre didactice titulare în unităţi de 
învăţământ preuniversitar particular 
acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
c) sunt cadre didactice titulare în unităţi 
de învăţământ preuniversitar particular 
acreditate şi au obţinut nota/media de 
cel puţin 7 la un concurs naţional unic 
de titularizare în învăţământul 

1. Litera c) din alineatul (7) al articolului 
252 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
“c) sunt cadre didactice titulare în unităţi de 
învăţământ preuniversitar particular 
acreditate şi au obţinut nota/media de cel 
puţin 7 la un concurs naţional unic de 
titularizare în învăţământul preuniversitar de 
stat. ” 

1. La articolul 252 alineatul (7), 
litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„c) sunt cadre didactice titulare în 
unități de învățământ preuniversitar 
particular acreditate și au obținut 
nota/media de cel puțin 7 la un 
concurs național unic de titularizare 
în învățământul preuniversitar de stat 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se corela 
cu un ciclu de 
școlarizare. 
Este necesară o 
limitare 
temporală.  
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preuniversitar de stat în ultimii 6 ani. în ultimii 10 ani.” 
Autor: Deputat PSD Camelia Gavrilă 

şi deputat UDMR Szabo Odon  
4.  

 
 
Art. 253 - (1) Cadrele didactice 
calificate, care au obţinut nota/media de 
cel puţin 7 la un concurs naţional unic 
de titularizare în învăţământul 
preuniversitar în ultimii 6 ani şi care 
sunt angajate cu contract individual de 
muncă pe perioadă determinată, pot fi 
repartizate, în şedinţă publică 
organizată de inspectoratul şcolar, pe 
perioadă nedeterminată în unităţile de 
învăţământ în care sunt angajate, dacă 
postul didactic/catedra este vacant(ă) şi 
are viabilitate. 
(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. 
(1) se stabileşte prin metodologie elaborată cu 
consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

2. Alineatul (1) al articolului 253 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(1) Cadrele didactice calificate, care au 
obţinut nota/media de cel puţin 7 la un 
concurs naţional unic de titularizare în 
învăţământul preuniversitar şi care sunt 
angajate cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, pot fi repartizate, în 
şedinţă publică organizată de inspectoratul 
şcolar, pe perioadă nedeterminată în 
unităţile de învăţământ în care sunt angajate, 
dacă postul didactic/catedra este vacant(ă).” 

2. La articolul 253 alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(1) Cadrele didactice calificate, care 
au obţinut nota/media de cel puţin 7 la 
un concurs naţional unic de 
titularizare în învăţământul 
preuniversitar în ultimii 10 ani şi care 
sunt angajate cu contract individual 
de muncă pe perioadă determinată, 
pot fi repartizate, în şedinţă publică 
organizată de inspectoratul şcolar, în 
unităţile de învăţământ în care sunt 
angajate, dacă postul didactic/catedra 
este vacant(ă).” 

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

 
 
 

Pentru corelare cu 
art. 252 alin. (7) 
lit. c). 

5.  
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolului 2541 după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21) cu următorul cuprins: 
(21) Detaşarea la cerere a personalului 
didactic titular în învăţământul 
preuniversitar se realizează prin 
concurs sau concurs specific, 
conform metodologiei elaborate de 
Ministerul Educaţiei Naționale. 
Detaşarea la cerere a personalului 
didactic titular în învăţământul 
preuniversitar se realizează pe o 
perioadă de 4 ani într-un interval de 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
 
 
Pentru a se corela 
cu un ciclu de 
școlarizare. 
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10 ani, cu păstrarea calităţii de titular 
în învăţământul preuniversitar. 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

  
 
 
 
 
 
 

--- 

3. La articolul 2541 după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4) cu 
următorul cuprins: 
“(4) În cazul în care detaşarea se realizează 
pentru ocuparea unor posturi didactice din 
unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi 
conexe, durata totală a acesteia nu poate 
depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. 
Aprobările în aceste situaţii sunt de 
competenţa ambelor consilii de administraţie 
ale unităţilor/instituţiilor în care cadrul 
didactic este titular şi a celei unde se 
realizează detaşarea.” 

4. La articolului 2541 după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) În cazul în care detașarea se 
realizează strict pentru ocuparea unor 
posturi didactice din unități/instituții 
de învățământ și unități conexe, 
durata totală a acesteia nu poate 
depăși 4 ani într-un interval de 10 ani. 
Aprobările în aceste situații sunt de 
competența ambelor consilii de 
administrație ale 
unităților/instituțiilor în care cadrul 
didactic este titular și a celei unde se 
realizează detașarea.” 
Autor: Deputat PSD Camelia Gavrilă 

şi deputat UDMR Szabo Odon 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
 
Pentru a se corela 
cu un ciclu de 
școlarizare. 

6.  
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 

--- 

5. La articolul 263 după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 
alineatul (61), cu următorul 
cuprins: 
”(61) Orele prevăzute la alin. (6) nu 
se normează separat în alt post 
distinct și nu se evidențiază în statul 
de personal. Aceste ore se 
evidențiază doar în statul de plată 
ca număr ore la plata cu ora numai 
pe perioada cursurilor școlare.” 

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

 
 
 
 
Pentru claritatea 
aplicării normei.  

 
 


