
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti,  … aprilie 2019 

Nr.4c-11/88 

 

RAPORT  

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

(Plx. 79/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 79 din 20 martie 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. 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 186/15.03.2019 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 

1117/12.03.2019. 

 

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

și completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, se are în vedere modificarea art. 234, în sensul ca, la sesizarea unuia sau a mai 

multor factori implicaţi în procesul educaţional (angajaţi, părinţi, elevi, organizaţii sindicale), inspectoratul şcolar să poată solicita un 

examen medical complet al angajatului vizat de sesizare. 

 

       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 … deputaţi, din totalul de 24 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 …. . 2019, Comisia a propus, ….. 

 

 

   

 

PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 

 

 

     SECRETAR 

                             Viorel STAN 

 

 Șef birou 

Ioana Mînzu 
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                   Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE     

 
Nr. 

crt. 

Text  

Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text 

Propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 

  

2.  

 

 

 

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: 

Art. I – Text nemodificat  Respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă. 

3. Art. 48 - (1) Învăţământul special şi special integrat, organizat pentru 

persoanele cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe 
educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, se realizează pentru toate nivelurile de învăţământ, 

diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. 

 

 

--- 

 

(2) Învăţământul special şi special integrat este gratuit şi este organizat, de 

regulă, ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta 

se poate organiza şi sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(3) Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile 

educaţionale şi de asistenţă, oferite copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

1. La articolul 48, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) - În termen de 12 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, ministrul educației 

naționale va emite ordinul prevăzut la alin. 

(1).” 

 

 

Se elimină.  

Textul de 

vine art. II. 

Respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă.  

4. Art. 49 - (1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ 

special. 

(2) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, 
prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe 

educaţionale speciale în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din 

învăţământul de masă. 
(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în învăţământul de masă se pot 

organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu avizul 

inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, în conformitate cu normele metodologice aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(22) Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special 
integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii. 

(3) Conţinuturile învăţământului special şi special integrat, demersurile 

didactice, precum şi pregătirea şi formarea personalului care îşi desfăşoară 

2. La articolul 49, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin. (31), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

Textul de 

vine art. III. 

Respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă. 
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activitatea în domeniul educaţiei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 

--- 
 

(4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai 
mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de 

nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 

„(31) - În termen de 12 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației 

Naționale va elabora metodologiile prevăzute 

la alin. (1).” 

5. Art. 234 - (1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau 

didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi 

de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat 

pe uri formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Sănătăţii. 

Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin 
protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi Ministerul Sănătăţii. 

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de 
control care se consideră nedreptăţit poate solicita o expertiză a capacităţii 

de muncă. 

(3) Nu pot ocupa funcţiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest 
drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de 

condamnare penală. 

(4) În situaţii de inaptitudine profesională de 

natură psihocomportamentală, conducerea unităţii 

sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu 

acordul consiliului de administraţie, un nou 

examen medical complet. Aceeaşi prevedere se 

aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, 

de îndrumare şi de control, precum şi 

personalului din unităţile conexe 

învăţământului. 

 

(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de 

conducere sau de îndrumare şi de control în 

învăţământ persoanele care desfăşoară 

activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice, cum sunt: 

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei 

activităţi comerciale în incinta unităţii de 

învăţământ sau în zona limitrofă; 

b) comerţul cu materiale obscene sau 

3. La articolul 234, alineatele (4) și (5)  se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

„(4) În situaţii de inaptitudine profesională de 

natură psihocomportamentală a personalului 

angajat într-o instituţie de învăţământ 

(unitate şcolara, unitate conexă, casa 

corpului didactic, inspectorat şcolar etc.), 

conducerea instituţiei de învăţământ poate 

solicita, la sesizarea oricărui factor implicat 

în procesul educaţional, cu acordul consiliului 

de administraţie al instituţiei în cauză, un nou 

examen medical complet. 

 

(5) Situaţiile de inaptitudine profesională de 

natură psihocomportamentală sunt analizate 

şi stabilite de către o comisie formată din 3-5 

membri, medici specialişti, constituită la 

nivel judeţean în baza unui protocol între 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul 

Sănătăţii, care să realizeze expertiza 

capacităţii de muncă.” 
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pornografice scrise, audio ori vizuale; 

c) practicarea, în public, a unor activităţi cu 

componenţă lubrică sau altele care implică 

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. 

6. Art. 280 - (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi 

cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul 

preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a 
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum 

şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. 
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. 

(1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a) observaţie scrisă; 
b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia 

de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 
1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la 

un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru 
obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare 

şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din 
învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de 

învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la 

săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere 

disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se 

înregistrează la registratura unităţii/instituţiei 

de învăţământ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La articolul 280,  alineatele (3)-(5) și (7)-

(8) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu 

privire la săvârşirea unei fapte ce poate 

constitui abatere disciplinară prin 

înregistrarea sesizării după cum urmează: 

a) la secretariatul unităţii/instituţiei de 

învăţământ pentru faptele săvârşite de 

personalul angajat în legătură cu atribuţiile din 

fişa postului; 

b) la secretariatul inspectoratului şcolar pentru 

fapte săvârşite de personalul de conducere al 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi de 

personalul de îndrumare şi control şi de 

execuţie al inspectoratului şcolar, precum şi 

pentru fapte săvârşite de membrii 

comisiilor/consiliilor sau responsabililor 

numite/-ţi de inspectoratul şcolar; 

c) la registratura Ministerului Educaţiei 

Naţionale pentru fapte săvârşite de personalul 

Art. 280 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

”Art. 280 -  
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de conducere din inspectoratele şcolare şi 

personalul de îndrumare, de control şi de 

execuţie din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

7.  

 

 

 

 

 

---  

 

 

 

 
 

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate 

săvârşite de personalul didactic, personalul de 

conducere al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, personalul de îndrumare şi de 

control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de 

personalul de îndrumare şi de control din cadrul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se 

constituie după cum urmează: 

 

 

 

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 

3-5 membri, dintre care unul reprezintă 

organizaţia sindicală din care face parte persoana 

aflată în discuţie sau este un reprezentant al 

salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel 

puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

 

5. La articolul 280, după alineatul (3) se 

introduce un alineat nou, alin. (31), cu 

următorul cuprins: 

(31) Instituţia abilitată să soluţioneze 

sesizarea va face o cercetare prealabilă, a 

cărui rezultat se va discuta/analiza în 

consiliul de administraţie al instituţiei în 

cauză, care va decide, dacă este cazul, 

începerea cercetării efective pentru abaterile 

prezumate săvârşite, aprobând în aceeaşi 

şedinţă de lucru comisia care va efectua 

această cercetare. 

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate 

săvârşite de personalul din unităţile/instituţiile 

de învăţământ, personalul de conducere al 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar, personalul contractual, 

personalul de îndrumare şi de control şi 

personalul de conducere din cadrul 

inspectoratelor şcolare şi de personalul de 

conducere, de îndrumare şi de control din 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 

comisiile de cercetare disciplinară şi se 

constituie după cum urmează: 

a) pentru personalul unităţii/instituţiei de 

învăţământ, comisii formate din 3-5 membri, 

dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală 

din care face parte persoana aflată în discuţie 

sau este un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care 

a săvârşit abaterea; 
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b) pentru personalul de conducere al unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-

5 membri, dintre care un reprezentant al 

salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel 

puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din 

comisie face parte şi un inspector din cadrul 

inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului 

Bucureşti; 

 

b) pentru personalul de conducere al 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar şi pentru personalul de 

îndrumare şi control din inspectoratele 

şcolare, comisii formate din 3-5 membri, dintre 

care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi 

au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui 

care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte 

şi un inspector şcolar general adjunct din cadrul 

inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului 

Bucureşti; 

8.  

 

 

 

---  

 

 

 

 

 

c) pentru personalul de îndrumare şi de control 

din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, comisii formate din 3-5 

membri, dintre care unul reprezintă organizaţia 

sindicală din care face parte persoana aflată în 

discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a 

celui care a săvârşit abaterea; 

d) pentru personalul de conducere al 

inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului 

Bucureşti, comisii formate din 3- 5 membri, 

dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a 

celui care a săvârşit abaterea. 

6. La articolul 280 alineatul (4), după litera 

b) se introduce o nouă literă, lit. bl), cu 

următorul cuprins: 

bl) pentru personalul contractual din 

inspectoratele şcolare, comisii formate din 3-

5 membri, dintre care un reprezentant al 

salariaţilor. Din comisie face parte şi un 

inspector şcolar general adjunct din cadrul 

inspectoratului şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti: 

c) pentru personalul de îndrumare şi de control 

din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 

comisii formate din 3-5 membri, dintre care 

unul reprezintă organizaţia sindicală din care 

face parte persoana aflată în discuţie sau este 

un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au 

funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care 

a săvârşit abaterea; 

d) pentru personalul de conducere al 

inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului 

Bucureşti, comisii formate din 3-5 membri, 

dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a 

celui care a săvârşit abaterea; 
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--- 

 

 

 

 

(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt 

numite de: 

 

 

 

 

a) consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pentru personalul 

didactic şi personalul de conducere al acesteia;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de 

control din cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi 

pentru personalul de conducere din inspectoratele 

şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. 
(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările 

acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa 
vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi 

verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se 

prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore 

e) pentru membrii comisiilor/consiliilor 

numite/-ţi de inspectoratul şcolar, comisii 

formate din 3-5 membri, dintre care un 

reprezentant al salariaţilor, 1 inspector 

şcolar şi 1-2 directori de unităţi/instituţii de 

învăţământ, iar ceilalţi au funcţia didactică 

cel puţin egală cu a celui care a săvârşit 

abaterea. 

(5) Comisiile de cercetare disciplinară se 

constituie prin decizia/ordinul 

conducătorului instituţiei abilitate în 

soluţionarea sesizării, după respectarea 

prevederilor alin. (3), după aprobarea lor de 

către: 

a) consiliul de administraţie al 

unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, 

pentru personalul unităţii/instituţiei de 

învăţământ; 

b) consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar pentru funcţiile de 

conducere din unităţile/instituţiile de 

învăţământ, pentru personalul de îndrumare 

şi control şi pentru personalul contractual 

din inspectoratele şcolare, precum şi pentru 

membrii comisiilor/consiliilor numite/-ţi de 

către inspectoratul şcolar; 

c) ministrul educaţiei naţionale, pentru 

funcţiile de conducere, de îndrumare şi de 

control din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, precum şi pentru personalul de 

conducere clin inspectoratele şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti. 

………………. 
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înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi 

nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să 

cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 

(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se 

fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 

constatării acesteia, consemnată în condica de 

inspecţii sau la registratura generală a unităţii de 

învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei 

nevinovate i se comunică în scris inexistenţa 

faptelor pentru care a fost cercetată. 

 

 

 

 

 

 

(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile 

de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen 

de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la 

colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul 

şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi 

de control din inspectoratele şcolare şi din 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, care a fost sancţionat, are dreptul de a 

contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, 

decizia respectivă la Colegiul central de disciplină 

al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului. 

 

 

 
(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi 

atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale 
Colegiului central de disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
(10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti 

este garantat. 

 

 

(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se 

fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 

constatării acesteia, consemnată în condica de 

inspecţii sau la registratura generală a 

unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar 

fiindu-i adusă la cunoştinţa persoanei de 

către conducătorul instituţiei după 

aprobarea în consiliul de administraţie al 

acesteia, respectiv de către ministru, în 

funcţie de instituţia care a numit comisia de 

cercetare disciplinară, prin decizie/ordin. 

Persoanei nevinovate i se comunică în scris 

inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile 

de învăţământ au dreptul de a contesta, în 

termen de 15 zile de la comunicare, decizia 

respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă 

inspectoratul şcolar. Personalul de conducere 

din unităţile/instituţiile de învăţământ, 

personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control şi contractual din inspectoratele şcolare, 

membrii comisiilor/consiliilor numite/-ți de 

către inspectoratul şcolar şi personalul de 

conducere, de îndrumare şi control din 

Ministerul Educaţiei Naţionale, care a fost 

sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen 

de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă 

la Colegiul central de disciplină al Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 
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9. --- --- Art. II - În termen de 12 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei 

legi, ministrul educației naționale 

va emite ordinul prevăzut la art. 

48 alin. (1). 

Text preluat 

de la pct. 1 

din propunere 

10.   

 

--- 

 

 

--- 

Art. III - În termen de 12 luni de 

la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, Ministerul Educației 

Naționale va elabora 

metodologiile prevăzute la art. 49 

alin. (1). 

Text preluat 

de la pct. 2 

din propunere 

 


