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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 07 martie 2018                                       
Nr.4c-9/17 
 

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

(Plx. 503/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.503 din 1 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 negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.1173/27.12.2017, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.5929/12.12.2017, Punctul de vedere al Ministerului Justiției nr. 
2/105601/27.12.2017, Punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale nr. 8217/26.02.2018, Punctul de vedere al Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.158724/MDRAPFE/28.12.2017, Punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate nr. 
462/11.01.2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.256 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(5). Intervenţiile legislative vizează instituirea stării de incompatibilitate pentru funcţiile de 
conducere, de îndrumare şi de control prevăzute la art.256 din actul de bază, cu funcţiile de conducere alese sau numite în cadrul unui partid 
politic, pe perioada exercitării mandatului. 
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          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 20 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 06 martie 2018, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru adoptare și 11 voturi împotriva adoptării, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar ar trebui 
reglementat prin completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- alin. (4) art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede că directorul şi 
directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. O nouă reglementare în acest sens ar crea un paralelism 
legislativ ceea ce încalcă dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare.  

 
   
 
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                            Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                                                  Mihaela HUNCĂ 
 
 
   
 
                                                                                                                                                                             Consilier parlamentar 

Ioana Mînzu  
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu m şi c 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 

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea art. 256 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

2.  
 

--- 

Art. unic: Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2011, 
se modifică și şi va avea următorul 
cuprins după cum urmează: 

Articol unic: După alineatul (4) al 
articolului 256 din 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 introduce un nou 
alineat, alin. (5), cu următorul 
cuprins: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 256 - (1) Funcţiile de conducere din unităţile de 
învăţământ sunt: director şi director adjunct. 
(2) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt: 
inspector şcolar general şi inspector şcolar general 
adjunct. 
(3) Funcţiile de conducere din unităţi conexe ale 
învăţământului preuniversitar se stabilesc potrivit 
specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(4) Funcţiile de îndrumare şi de control din învăţământul 
preuniversitar sunt: 
a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar; 
b) la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului: inspector general, inspector principal de 
specialitate şi alte funcţii stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 

I. La articolul 256, se introduce 
un nou alineat, alin.(5), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 

--- 
 
 
(5) Funcţiile prevăzute la art. 256 
sunt incompatibile cu deţinerea 
unei funcţii de conducere alese 
sau numite în cadrul unui partid 
politic, pe perioada exercitării 
mandatului. 

 
 
”(5) Funcţiile prevăzute la art. 256 
sunt incompatibile cu deţinerea 
unei funcţii de conducere alese 
sau numite în cadrul unui partid 
politic sau calitatea de ales local, 
pe perioada exercitării 
mandatului. 

Autor: Sorin Dan Moldovan 

 
 
 
 
 
Respins  
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Art. 257 -(1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale 
corpului naţional de experţi în management educaţional. 
(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se realizează prin concurs naţional, coordonat de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, organizat prin inspectoratele şcolare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
adoptate prin ordin al ministrului. 
(2^1) În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi 
tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, candidaturile pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct 
vor fi însoţite de avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
 (3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul/ primarul de 
sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căruia se află unitatea de învăţământ. 
 (4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării 
mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
 

 


