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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 08 martie 2017 
Nr.4c-9/69 
 

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

 (Plx. 20/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.20 din 21 februarie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic 
şi Social. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul interzicerii ocupării funcţiilor vacante de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de către persoanele care au ocupat funcţia de director sau director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi care nu au 
participat la concursul pentru ocuparea postului ori s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. 

          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 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Gabriel Liviu Ispas - secretar de stat și domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 
 

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 07 martie 2017, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere și 9 voturi împotriva 
respingerii, respingerea propunerii legislative, cu amendamentele respinse din Anexă, din următoarele considerente: 

- concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2016 a 
fost organizat pe baza unei metodologii aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016. 
Deoarece concursul a fost organizat în mod pripit din multe puncte de vedere, ceea ce a dus la numeroase probleme în sistemul de 
învățământ, iar metodologia a contravenit cu prevederile legale în vigoare, aceasta a fost modificată prin Ordinul ministrului  educației 
naționale nr. 3044/2017. Având în vedere faptul că metodologia pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de 
învăţământ preuniversitar a fost adoptată prin ordin de ministru, acest ordin se modifică printr-un act normativ de același tip, nu printr-un 
act normativ superior precum legea;  

- dacă o persoană a participat la un examen și nu a fost admisă sau nu a participat la un examen, nu i se poate interzice să participe la 
un alt examen de aceeași natură; 

- situația se va reglementa printr-o nouă metodologie, pe care Ministerul Educației Naționale este în curs de elaborare , care să 
soluționeze toate neajunsurile create de metodologia adoptată în anul 2016. 
   
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                         Mihaela HUNCĂ 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE RESPINSE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu 
modific şi complet 

ulterioare 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare Cameră 
decizională 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
(71) În cazul prevăzut la 
alin.(7), în funcţiile rămase 
vacante sau care se vacantează 
între perioadele de concurs nu 
pot fi numite persoane care, 
până la organizarea 
concursului, au ocupat funcţii 
de director sau de director 
adjunct în unitatea de 
învăţământ respectivă şi care 
nu au participat la concurs ori 
s-au prezentat la concurs dar 
nu au fost admise. 

La articolul 258, după alineatul (7) 
se introduc două noi alineate, alin. 
(71) și (72), cu următorul cuprins: 
” (71) În cazul prevăzut la alin.(7), în 
funcţiile rămase vacante sau care se 
vacantează între perioadele de 
concurs nu pot fi numite persoane 
care s-au prezentat la concurs, dar nu 
au fost admise. 
 
 
(72) Cadrele didactice titulare care, 
până la organizarea concursului au 
ocupat funcţia de director sau director 
adjunct şi care nu s-au prezentat la 
concurs, pot fi numite interimar, prin 
detaşare în interesul învăţământului, 
prin decizia inspectorului şcolar 
general, pe funcţiile rămase vacante 
sau care se vacantează pe perioadele 
de concurs, o singură dată, până la 
organizarea unui nou concurs, dar nu 
mai târziu de finalul anului şcolar.”  

Autor: Grupul parlamentar al PNL 

a) Motivare pentru 
adoptare: 
Pentru creșterea obiectivității 
numirii pe posturile de 
conducere din unitățile de 
învățământ și evitarea 
situațiilor referitoare la 
imposibilitatea ocupării 
acestor posturi. 
 
 
 
 
b) Motivare pentru 
respingere 
Pentru a se oferi cadrelor 
didactice șansa prezentării la 
un nou concurs și, în cazul în 
care au fost admise, să ocupe 
funcțiile de director/director 
adjunct.  

Senatul 

 

 


