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RAPORT COMUN 
asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor  

acte normative în domeniul educaţiei 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
constituționalitate şi Comisia pentru învăţământ au fost sesizate cu reexaminarea 
Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
educaţiei, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.418 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.636 din 31 iulie 2019, transmisă cu adresa                 
nr. PL.x 73/2018/2021. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 și art.76 alin (1) din Constituția României, republicată a fost transmisă spre 
promulgare Președintelui României la data de 23 martie 2019. 

Președintele României a formulat sesizare de neconstituționalitate referitoare 
la prevederile Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul educaţiei. În sesizarea de neconstituționalitate se afirmă că  Legea pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației a fost adoptată 
cu încălcarea dispozițiilor art. 147 alin. (2) și (4) din Constituție, întrucât în forma 
legii transmise la promulgare, una ulterioară procedurii de reexaminare ca urmare a 
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Deciziei Curții Constituționale nr. 528/2018, Parlamentul a adoptat o serie de 
reglementări care sunt contrare și excedează limitelor deciziei Curții. Parlamentul a 
eliminat unele texte, a adăugat unele noi și a operat modificări, fără ca acestea să fi 
făcut obiectul sesizării de neconstituționalitate și, în mod evident, contrar soluției 
dispuse de către instanța constituțională. Astfel, anumite texte din legea criticată au 
fost eliminate, deși acestea au fost declarate constituționale, altele au fost modificate, 
deși acestea nu au făcut obiectul sesizării de neconstituționalitate, iar altele au fost 
introduse fără ca acestea să aibă vreo legătură cu forma inițială a legii sau să se fi 
regăsit în conținutul său. 

Curtea Constituțională a reținut că sunt formulate critici de 
neconstituționalitate extrinsecă referitoare la art. I pct. 1-6 și vizează trei aspecte: (i) 
eliminarea din cuprinsul legii adoptate după reexaminare a dispozițiilor art. I pct. 1 
referitoare la modificarea art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cuprinse în legea 
inițială; (ii) intervenția legislativă de la art. I pct. 2 din legea dedusă controlului de 
constituționalitate referitoare la modificarea art. 99 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, 
respectiv (iii) preluarea unor dispoziții care au făcut obiectul de reglementare al unui 
alt act normativ, declarat parțial neconstituțional, act normativ cu privire la care 
Parlamentul a încetat procedura legislativă. Parlamentul nu are competența 
constituțională de a modifica prevederile legale care nu au fost contestate din 
perspectiva constituționalității și nici pe cele contestate, dar a căror constituționalitate 
a fost constatată prin actul jurisdicțional al Curții. Parlamentul are competența de a 
legifera doar în sensul punerii de acord a prevederilor constatate ca fiind 
neconstituționale cu decizia Curții Constituționale. Pe de altă parte, pentru a asigura 
caracterul unitar al reglementării, Curtea a statuat că legiuitorul poate modifica și alte 
prevederi legale, dar numai dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă cu 
dispozițiile neconstituționale, și, în măsura în care se impune, va recorela celelalte 
dispoziții ale legii, ca operațiune de tehnică legislativă. 

Cu privire la primul aspect criticat, Curtea reține că dispozițiile art. I pct. 1 
[cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] din Legea pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul educației au făcut obiectul controlului 
de constituționalitate, prin Decizia nr. 528/2018. Curtea a reținut că, deși "se poate 
susține că textul art. 45 alin. (2) din lege putea fi pur și simplu eliminat, din moment 
ce se aplica art. 19 alin. (3) în varianta sa extinsă, [...] legiuitorul a dorit să mențină în 
continuare această garanție expresă în cadrul secțiunii referitoare la predarea în 
limbile minorităților naționale din rațiuni ce țin de afirmarea protecției pe care statul 
o asigură acestora. Elementul de noutate al normei introduse prin art. I pct. 1 rezida în 
introducerea avizului ministrului educației naționale în procedura de aprobare a 
organizării unor atare structuri de învățământ preuniversitar. Această opțiune a 
legiuitorului a fost validată din punctul de vedere al constituționalității sale, astfel că 
norma nu mai putea fi modificată decât dacă, în cadrul procedurii de reexaminare a 
legii, Parlamentul, pentru a asigura caracterul unitar al reglementării, ar fi constatat 
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necesitatea corelării sale, ca operațiune de tehnică legislativă, cu noul conținut 
normativ al legii, cu care se afla în legătură indisolubilă. Or, analizând forma legii 
adoptate de Parlament după decizia instanței constituționale, Curtea constată că 
dispozițiile art. I pct. 1 au fost eliminate în integralitate, fără a se justifica corelarea 
cu alte dispoziții legale, fapt ce contravine celor statuate prin Decizia nr. 75/2019. 
Curtea constată că eliminarea art. I pct. 1 din cadrul legii reexaminate s-a realizat cu 
încălcarea limitelor stabilite prin Decizia nr. 528/2018, ceea ce contravine art. 147 
alin. (2) din Constituție. 

Cu privire la cel de-al doilea aspect, critica vizează intervenția legislativă 
cuprinsă în art. I pct. 2 din legea supusă controlului de constituționalitate. Alineatul 
(10) nou introdus la art. 99 este diferită de cea din prima reexaminare:  varianta 
inițială prevedea organizarea centrelor de formare continuă în limbile minorităților 
naționale cu personalitate juridică, iar, potrivit formei legii reexaminate, art. 99 alin. 
(10) stabilește că aceste centre sunt persoane juridice, Parlamentul eliminând și 
sintagma "structura" din textul noului articol. Curtea reține că dispozițiile art. I pct. 3 
din forma legii inițiale nu au făcut obiectul criticilor de neconstituționalitate 
soluționate prin Decizia nr. 528/2018, astfel că legiuitorul le poate modifica numai 
dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă cu dispozițiile neconstituționale și 
doar în măsura în care se impune recorelarea cu celelalte dispoziții ale legii, ca 
operațiune de tehnică legislativă. Prin urmare, analizând forma Legii adoptate de 
Parlament după decizia instanței constituționale, Curtea constată că dispozițiile art. I 
pct. 2 au fost modificate cu depășirea limitelor impuse legiuitorului în procedura de 
reexaminare a legii, declanșate în temeiul art. 147 alin. (2) din Constituție. 

Cu privire la cel de-al treilea aspect, critica vizează preluarea în legea supusă 
controlului de constituționalitate a unor dispoziții la art. I pct. 3, 5 și 6, care au făcut 
obiectul de reglementare al unui alt act normativ, declarat parțial neconstituțional. 
Dispozițiile care erau cuprinse în art. I pct. 1, 4 și 5 din Legea pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care se modificau prevederile 
art. 252 alin. (7) lit. c), respectiv se introduceau art. 2541 alin. (4) și art. 263 alin.(62), 
nu au făcut obiectul controlului de constituționalitate efectuat prin Decizia nr. 
528/2018. Potrivit jurisprudenței Curții, odată adoptate de Parlament, inițiativele 
legislative devin legi care produc efecte juridice de sine-stătătoare și care sunt supuse 
procedurilor constituționale în mod distinct. Cu alte cuvinte, Parlamentul nu mai are 
posibilitatea de a reuni conținutul normativ într-un singur act, întrucât nu mai este în 
prezența unor propuneri legislative, ci a unor legi, adoptate deja. Prin urmare, 
reexaminarea Legii implică exclusiv o analiză a actului normativ în cauză și 
nicidecum alte acte aflate în procedură parlamentară de adoptare. Cu alte cuvinte, în 
urma reexaminării, o lege nu poate prelua dispozițiile care au făcut obiectul de 
reglementare al altei legi și nici nu poate opera un schimb de dispoziții cuprinse în 
legile adoptate, întrucât, în mod evident, aceste operațiuni ar constitui o depășire a 
limitelor reexaminării fiecăreia dintre acestea. Pentru aceste motive, dispozițiile art. I 
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pct. 3, 5 și 6 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul educației sunt neconstituționale, întrucât au fost adoptate cu încălcarea 
prevederilor art. 147 alin. (2) din Constituție, respectiv cu depășirea limitelor impuse 
în procedura de reexaminare declanșată ca urmare a pronunțării Deciziei Curții 
Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018. 

În concluzie, Curtea admite obiecția de neconstituționalitate formulată de 
Președintele României și constată că dispozițiile art. I pct. 1-6 din Legea pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sunt 
neconstituționale. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a 
pronunțat Decizia nr.418 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.636 din 31 iulie 2019, prin care admite obiecția de neconstituționalitate 
formulată și constată că dispozițiile art. I, pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul educaţiei sunt neconstituționale. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.91    
alin (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii au 
dezbătut Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

 
Comisia pentru învăţământ a dezbătut Legea în şedinţa din data de 23 iunie 

2020.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări și completări, la dezbaterea Legii a participat ca invitat 
doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, au adoptat un raport de adoptare a Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul educației, cu amendamente 
admise din Anexa care face parte integrantă din raportul preliminar. 

 
Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea, Decizia 

Curții  Constituționale nr. 418/2018 și documentele anexate, în ședința din data de     
13 aprilie 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 
participat la şedinţă 9 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea raportului preliminar favorabil, cu amendamente 
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admise, al Comisiei pentru învățământ asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul educaţiei.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea 
Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
educaţiei. Amendamentele adoptate de către cele două comisii sunt redate în 
Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
 

   P R E Ş E D I N T E 
               Ringo DĂMUREANU 

                  P R E Ş E D I N T E 
           Natalia-Elena INTOTERO 
 
 

      
 
 
 
 

 S E C R E T A R 
 Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

 
 
 
 
 

S E C R E T A R 
Laurenţiu-Cristinel ŢEPELUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari,        Șef birou Ioana Mînzu 
Roxana David          
Silvia Olaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii:  Lege pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul 
educației 

Titlul Legii:  Lege pentru 
completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității 
educației 
Autor: Comisiile 
 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  

 
 
 

2. 

 
 

--- 

Art. I. - 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: 
 

Se elimină.  
Autor: Comisiile 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 

3.  
 
Art. 99 - (1) Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
casele corpului didactic, centrele de 
formare continuă în limbile 
minorităţilor naţionale, Centrul 
Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea 

1. La articolul 99, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”Art. 99 - (1) Unitățile conexe ale 
Ministerului Educației Naționale 
sunt: Institutul de Științe ale 
Educației, casele corpului didactic, 
centrele de formare continuă în 
limbile minorităților naționale, 
Centrul National de Instruire 

Se elimină.  
Autor: Autor: Comisiile 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

Învăţământului Preuniversitar, 
palatele şi cluburile copiilor.  
(2) Unităţile conexe ale 
învăţământului preuniversitar sunt: 
centrul judeţean de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrul Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională. 
(3) În fiecare judeţ şi în municipiul 
Bucureşti funcţionează casa corpului 
didactic, denumită în continuare 
CCD, cu personalitate juridică, 
coordonată metodologic de 
inspectoratul şcolar. Structura şi 
atribuţiile CCD se stabilesc prin ordin 
al ministrului educaţiei naționale. 
(4) Centrele judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrul 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională sunt unităţi 
specializate ale învăţământului 
preuniversitar, cu personalitate 
juridică, coordonate metodologic de 
inspectoratul şcolar. 
(5) Finanţarea centrului judeţean de 
resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională se asigură de la bugetul 

Diferențiată, Unitatea pentru 
Finanțarea Învățământului 
Preuniversitar, palatele și cluburile 
copiilor.”  

 
 
 
 



9 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

consiliului judeţean. 
(6) Centrul judeţean de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrul 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională organizează, 
coordonează metodologic, 
monitorizează şi evaluează, după caz, 
la nivel judeţean/al municipiului 
Bucureşti, următoarele activităţi şi 
servicii educaţionale: 
a) servicii de asistenţă 
psihopedagogică/psihologică, 
furnizate prin centrele judeţene şi prin 
cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică/psihologică; 
b) servicii de terapii logopedice, 
furnizate prin centrele şi prin 
cabinetele logopedice interşcolare; 
c) servicii de evaluare, de orientare 
şcolară şi profesională; 
d) servicii de mediere şcolară, 
furnizate de mediatorii şcolari; 
e) servicii de consultanţă pentru 
educaţie incluzivă, furnizate de 
centrele şcolare de educaţie incluzivă. 
(7) Structura, organizarea şi 
funcţionarea centrului judeţean de 
resurse şi de asistenţă educaţională se 
stabilesc prin regulament aprobat prin 
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Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

ordin al ministrului educaţiei 
naționale. 
(8) Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată se organizează şi 
funcţionează conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei 
Naționale în 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
(9) Unitatea pentru Finanţarea 
Învăţământului Preuniversitar se 
organizează în subordinea 
Ministerului Educaţiei Naționale. 
Atribuţiile, structura, organizarea şi 
funcţionarea Unităţii pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Preuniversitar se stabilesc prin ordin 
al ministrului educaţiei naționale. 
 

4.  
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 

2. La articolul 99, alineatul (10) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”(10) Centrele de formare continuă 
în limbile minorităţilor naţionale 
sunt persoane juridice în subordinea 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Atribuţiile, organizarea şi 
funcţionarea acestora se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului.” 

Se elimină.  
Autor: Comisiile 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

5. 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 preuniversitar de stat în 

3. 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 și media de cel puțin 7 la un 
concurs național unic de titularizare 
în învățământul preuniversitar de 
stat în ultimii 10 ani.” 

Se elimină.  
Autor: Comisiile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

ultimii 6 ani. 
 

6.   
 
Art.2541 - (2) Detaşarea la cerere a 
personalului didactic titular în 
învăţământul preuniversitar se 
realizează prin concurs sau concurs 
specific, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Detaşarea la cerere a 
personalului didactic titular în 
învăţământul preuniversitar se 
realizează pe o perioadă de cel mult 5 
ani şcolari consecutivi, cu păstrarea 
calităţii de titular în învăţământul 
preuniversitar. 

4. La articolul 2541, alineatul (2) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Detașarea la cerere a 
personalului didactic titular în 
învățământul preuniversitar se 
realizează prin concurs sau concurs 
specific, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educației 
Naționale. Detașarea la cerere a 
personalului didactic titular în 
învățământul preuniversitar se 
realizează pe o perioadă de 4 ani 
într-un interval de 10 ani, cu 
păstrarea calității de titular în 
învățământul preuniversitar.” 

Se elimină.  
Autor: Comisiile 
 
 
 
 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 

7.  
 
 

--- 

5. La articolul 2541, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (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-

Se elimină.  
Autor: Comisiile 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011  

Text Lege  
trimisă la promulgare 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

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.” 

9.  
 
 

--- 

6. La articolul 263, după alineatul 
(61) se introduce un nou alineat, 
alin. (62), cu următorul cuprins: 
„(62) 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.” 
 

Se elimină.  
Autor: Comisiile 
 

Ca urmare a DCC 
418/2019. 

10.  
 

--- 

Art. II. - După articolul 32 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității educației, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 642 din 20 
iulie 2005, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.87/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou 
articol,  articolul 321, cu 

Articol unic. 
Autor: Comisiile 
 
Text nemodificat. 

Art. II devine 
articol unic 
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următorul cuprins:  
 

11.   
 
 

--- 

”Art. 321 - Pentru unitățile de 
învățământ cu personalitate juridică 
care au luat ființă în urma fuziunii, 
drepturile și obligațiile, inclusiv 
cele referitoare la autorizațiile de 
funcționare provizorie/acreditare se 
transferă către unitățile/unitatea cu 
personalitate juridică rezultată.” 

Text nemodificat.  

 
 


