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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
București, 17 decembrie 2019 
Nr.4C-11/346 
 

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

(Plx. 469/2019) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 469 din 11 noiembrie 2019, 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. 

 
În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de luni, 09 decembrie 2019, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 
469/2019), Comisiei sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul acordării unor drepturi/beneficii personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, 
precum: cursuri de formare profesională continuă gratuite, două salarii minime brute pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, 
precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, indemnizație de 
instalare pentru cadrele didactice din mediul rural, asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice, indemnizație de 
pensionare pentru cadrele didactice cu peste 30 ani de vechime efectivă în învățământ. 

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 21 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Gigel Paraschiv - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 17 decembrie 2019, la propunerea de respingere a propunerii legislative s-au înregistrat inițial 
următoarele voturi: 9 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 6 abțineri.  

Având în vedere întrebarea domnului deputat PSD Alexandru Rădulescu cu privire la rezultatul votului și tipul de raport care se va 
întocmi, deoarece abținerile sunt considerate ”respingere”, doamna deputat USR Cristina Ionela Iurișniți a subliniat că Grupul parlamentar al 
USR s-a abținut deoarece nu susține adoptarea inițiativei, deci cele trei voturi ale deputaților USR se contabilizează la voturi pentru respingerea 
inițiativei.   

Astfel, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 3 abțineri, respingerea propunerii legislative 
din următoarele considerente: 

- legislația în vigoare stabilește modul în care se poate realiza formarea profesională și evoluția în carieră pe grade didactice, sursele de 
finanțare pentru acestea fiind incluse în bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, pentru realizarea formării profesionale prin 
intermediul casei corpului didactic există programul CRED; 

- textul inițiativei nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește integrarea armonioasă a noilor prevederi în textul legii de bază, 
coerența, claritatea și precizia actului normativ, utilizarea unui limbaj și stil juridic specific actelor legislative. De asemenea, unele articole din 
textul propus creează paralelisme în reglementare; 

- având în vedere că doar pentru anul 2020 impactul bugetar este de 1.293.518.800 lei, ceea ce atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 
era necesar să se precizeze sursa de finanțare. Inițiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse 
prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.  Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind 
astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea 
responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, republicată,  şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat un studiu de impact. 
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