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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru învățământ  
 

Nr. 4c-9/562 Nr. 4c- 11/759 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2021 
Plx 228/2021 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația 

națională, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru învățământ pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu 

adresa nr. Plx 228/2021 din 28 iunie 2021. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 

PREŞEDINTE, 
NATALIA-ELENA INTOTERO 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
Comisia pentru învățământ  

 
Nr. 4c-9/562 Nr. 4c- 11/759 

 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Plx 228/2021 
 
  

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Legii nr.1/2011 privind educația națională 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învățământ au 
fost sesizate, prin adresa nr. Plx 228/2021 din 28 iunie 2021, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în scopul promovării încadrării în câmpul muncii a persoanelor 
cu handicap și în sistemul de învățământ, urmărindu-se asigurarea 
autonomiei adecvate, a accesului la locul de muncă, precum și menținerea 
în viața activă a acestor persoane. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 

în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.470/23.06.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.4714/16.06.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/596/8.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c/20/289/7.09.2021) 
 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1379/16.07.2021). 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe 
separate. 

 
Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în 

ședința din data de 21 septembrie 2021. 
 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 23 de deputați, din totalul de 

26 de membri ai Comisiei. 
 
În baza prevederilor art.56 și 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitaţi: doamna Ștefania Manea - Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Educației şi doamna Cornelia Stavri Popa - secretar general, Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru învățământ au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 22 

septembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din totalul de 
21 de membri. 

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente, respectiv amendamentele adoptate de către Comisia 
pentru învăţământ şi transmise prin raportul preliminar  nr.4c-11/759 din 
22 septembrie 2021. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât transmiterea 
către plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport comun, de 
adoptare a propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa 
care face parte integrantă din raportul comun. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Oana Silvia ŢOIU 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Natalia-Elena INTOTERO  

 
 

SECRETAR, 
Eugen NEAȚĂ 

 

SECRETAR, 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu       Șef birou Ioana Florina Mînzu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Monica Tudor 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

1. __  
Titlul Legii  
 

Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr.1/2011 
privind educația națională 

 

 
 
 

Lege pentru completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011 

 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  
 

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. - 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 
completează după cum urmează:
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

3. __ 
 

 
1. După articolul 931 se 
introduce un nou articol, art. 
932 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 932 - Pentru persoanele 
cu grad de handicap care au 
capacitate de muncă redusă, 
Consiliile de Administrație ale 
unităților de învățământ pot 
hotărî modificarea duratei 
contractului individual de muncă 
din durata determinată de un an 
în contract individual de muncă 
pe durata de viabilitate a 
postului/catedrei inclusiv pentru 
fracțiune de normă/catedră 
pentru cadrele didactice 
calificate, dacă acestea au 
promovat examenul de 
definitivat și concursul național 
de titularizare cu nota/media de 
cel puțin 7, în condițiile prezentei 
legi, și dacă postul este vacant.” 

 
1. După articolul 931 se 
introduce un nou articol, 
art.932, cu următorul cuprins:
 
„Art.932 - Pentru persoanele 
cu handicap care dețin 
certificat de încadrare în grad 
de handicap, consiliile de 
administrație ale unităților de 
învățământ pot hotărî 
modificarea duratei contractului 
individual de muncă din durata 
determinată de un an în contract 
individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului/catedrei, 
inclusiv pentru fracțiune de 
normă didactică, pentru cadrele 
didactice calificate, dacă acestea 
au promovat examenul de 
definitivat și concursul național 
de titularizare cu nota/media de 
cel puțin 7, în condițiile prezentei 
legi, și dacă postul este vacant.” 
 
Autor: deputat UDMR Szabo 
Odon 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
terminologia utilizată 
în Legea nr. 
448/2006 privind 
protecția și 
promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap. 
În Legea nr. 1/2011 
nu există sintagma 
”fracțiune de 
catedră”. În OMEC 
nr. 4165/2018 există 
referire la ”fracțiune 
de normă”. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art.262 - (1) Activitatea personalului 
didactic de predare se realizează 
într-un interval de timp zilnic de 8 
ore, respectiv 40 de ore pe 
săptămână, și cuprinde: 
a) activități didactice de predare-
învățare-evaluare și de instruire 
practică și examene de final de ciclu 
de studii, conform planurilor-cadru 
de învățământ, de pregătire pentru 
evaluări/examene naționale și/sau 
pentru obținerea performanței 
educaționale, precum și de învățare 
remedială;  
b) activități de pregătire metodico-
științifică, de dezvoltare a 
curriculumului la decizia școlii, în 
acord cu nevoile elevilor;  
c) activități de educație, 
complementare procesului de 
învățământ: mentorat, școală după 
școală, învățare pe tot parcursul 
vieții. 
d) activități de dirigenție.  
e) activități specifice scrierii, 
derulării și evaluării proiectelor 
educaționale.  
 
 
 
 
 

 
2. La articolul 262, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Activitățile prevăzute la 
alin.(1) se pot realiza și cu 
fracțiune de normă/catedră de 
către personalul didactic de 
predare cu grad de handicap 
care au capacitate de muncă 
redusă; 

 
2. La articolul 262, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Activitățile prevăzute la 
alin.(1) se pot realiza și cu 
fracțiune de normă didactică de 
către personalul didactic de 
predare care deține certificat 
de încadrare în grad de 
handicap și care are capacitate 
de muncă redusă.” 
 
Autor: deputat UDMR Szabo 
Odon 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
Pentru unitate de 
reglementare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

5.  
Art. 262. alin. (3)  
 
(3) Norma didactică de predare-
învățare-evaluare și de instruire 
practică și de evaluare curentă a 
preșcolarilor și a elevilor în clasă, în 
care pot fi incluse și activități de 
pregătire pentru evaluări/examene 
naționale și/sau pentru obținerea 
performanței educaționale, precum 
și cele de învățare remedială, 
reprezintă numărul de ore 
corespunzător activităților prevăzute 
la alin. (1) lit. a) și se stabilește 
după cum urmează:  
a) un post de educator/educatoare 
sau de institutor/institutoare ori de 
profesor pentru învățământul 
preșcolar pentru fiecare grupă cu 
program normal, constituită în 
educația timpurie; 
b) un post de învățător/învățătoare 
sau de institutor/institutoare ori de 
profesor pentru învățământul primar 
pentru fiecare clasă din 
învățământul primar sau pentru 
clase simultane din cadrul acestuia, 
unde nu se pot constitui clase 
separate; 
c) 18 ore pe săptămână pentru 
profesorii din învățământul secundar 
și terțiar non-universitar, pentru 
profesorii din unitățile și clasele cu 

 
3. La articolul 262, alineatul 
(3), după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit. 
c1), cu următorul cuprins: 
 
„c1) Minimum 9 ore pe 
săptămână pentru profesorii cu 
grad de handicap care au 
capacitate de muncă redusă din 
învățământul secundar și terțiar 
non-universitar, din unitățile și 
clasele cu program integrat și 
suplimentar de artă și sportiv, 
precum și din unitățile cu 
activități extrașcolare și din 
centrele sau cabinetele de 
asistență psihopedagogică.” 
 

 

 
3. La articolul 262 alineatul 
(3), după litera c) se 
introduce o nouă literă, 
lit.c1), cu următorul cuprins: 
 
„c1) minimum 9 ore pe 
săptămână pentru profesorii care 
dețin certificat de încadrare 
în grad de handicap și au 
capacitate de muncă redusă, din 
învățământul secundar și terțiar 
non-universitar, din unitățile și 
clasele cu program integrat și 
suplimentar de artă și sportiv, 
precum și din unitățile cu 
activități extrașcolare și din 
centrele sau cabinetele de 
asistență psihopedagogică;” 
 
 

Autor: Deputat UDMR Szabo 
Odon 

 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
Pentru unitate de 
reglementare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

program integrat și suplimentar de 
artă și sportiv, precum și din 
unitățile cu activități extrașcolare și 
din centrele sau cabinetele de 
asistență psihopedagogică; 
 
d) 24 de ore pe săptămână pentru 
profesorii de instruire practică și 
maiștrii-instructori; 
e) pentru personalul didactic din 
învățământul special, norma 
didactică se stabilește astfel: 
învățători și profesori la predare - 
16 ore pe săptămână; învățător-
educator, institutor-educator, 
profesor-educator, maistru-
instructor și profesor pentru 
instruire practică - 20 de ore pe 
săptămână;  
f) un post pentru personalul didactic 
din învățământul special integrat, 
pentru cel din centrele logopedice 
interșcolare, pentru personalul 
didactic itinerant și de sprijin, pentru 
personalul didactic din învățământul 
special preșcolar, pentru profesori 
care efectuează terapiile specifice, 
profesori pentru cultura fizică 
medicală, kinetoterapie, educația 
psihomotrică și altele, în funcție de 
tipul și gradul de deficiență, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul 
Educației Naționale; 
g) un post de profesor 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 1/2011 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

documentarist în centrele de 
documentare și informare. 
 

6. __ __  
Art.II. – 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, inclusiv cu 
completările aduse prin 
prezenta lege, se va 
republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă 
numerotare.  
 

Autor: deputat UDMR Szabo 
Odon 

 
Prevedere necesară, 
având în vedere 
numeroasele 
modificări şi 
completări aduse 
acestei legi. 
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