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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 25 august 2020 
Nr.4C-11/295 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 (Plx. 399/2020) 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.399 din 29 iunie 
2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 5738/13.07.2020. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul realizării unui mecanism transparent cu privire la detașări, preluând ca model de stabilitate prezența 
obligatorie la catedra titulară a cel puțin unui ciclu -patru ani- dintr-un total de zece ani. De asemenea, se propune modificarea unor aspecte 
legate de titularizare, cum ar fi eliminarea sintagmei „în ultimii șase ani” din textul literei c) din alineatul (7) al art.252. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituția României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat doamna Ioana Lazăr, secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 25 august 2020, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva respingerii 
și 4 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- referitor la modificarea alin.(1) al art. 99, potrivit capitolul II, punctul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu 
modificările și completările ulterioare, s-a înființat Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație prin preluarea activității și structurii 
Institutului de Științe ale Educației și ale Centrului Național pentru Evaluare și Examinare. De asemenea, conform Anexei 7 din Hotărârea 
Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare, 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este o instituție/unitate care funcționează în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării. Totodată, reînființarea unei instituții aflate în subordinea ministerului se poate realiza doar prin hotărâre de guvern; 
 - eliminarea sintagmei „în ultimii 6 ani” din forma aflată în vigoare va avea ca rezultat o dublă reglementare a aceleiași situații, în 
sensul că la lit. a) alin.(7) al art. 252, există aceeași prevedere dar într-o altă formulare. Durata de 6 ani prevăzută în forma actuală a Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este acoperitoare pentru realizarea transferului privind 
soluționarea restrângerii de activitate/pretransferului consimțit între unitățile de învățământ de către cadrele didactice interesate; 
 - modificările propuse la pct. 3 și 4 din textul inițiativei sunt mai restrictive faţă de prevederile în vigoare privind detașarea 
personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar. În prezent, în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, se prevede posibilitatea ca detașarea personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, la 
cerere, prin concurs sau concurs specific, să se realizeze pe o durată de 5 ani, care acoperă perioada maximă de școlarizare pentru toate 
nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar, asigurându-se astfel continuitatea activității didactice de predare la aceleași 
clase sau grupe de elevi/preșcolari pe întreaga perioadă de școlarizare în cadrul unui nivel de învățământ. Instituirea condiției ca aprobările 
detașărilor personalului didactic să fie de competența consiliilor de administrație ale unităților de învățământ poate deschide calea către 
subiectivism.   
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU  

                    SECRETAR 
                                     Viorel STAN 
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