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RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 931 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Plx. 140/2020) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 140 din 6 mai 2020, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea 
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 Consiliului Legislativ nr. 394/27.04.2020 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 
3048/24.04.2020. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 931 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, urmărindu-se titularizarea pe post, fără promovarea concursului național, a cadrelor didactice calificate care au 
obținut nota/media de cel puțin 7 la concursul național unic de titularizare în învățământul preuniversitar și care ocupă de 3 ani, în baza unui 
contract pe perioadă determinată, un post/catedra vacant(ă), prin modificarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, dacă 
postul/catedra este vacant/ă și viabil/ă.  De asemenea, se preconizează titularizarea pe post, fără promovarea concursului național, a cadrelor 
didactice calificate care au participat în ultimii ani la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar, au obținut nota/media 
de cel puțin 7 și care ocupă un post/catedră, în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, prin modificarea acestui 
contract în contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la împlinirea a 3 ani pe respectivul post, dacă postul/catedra respectiv/ă are 
”viabilitate pe durata nivelului de învățământ”. Demersul legislativ urmărește și acordarea dreptului cadrelor didactice de a participa la toate 
etapele de mobilitate de personal, de la data modificării duratei contractului individual de muncă.  
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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 prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat doamna Ioana Lazăr  - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 12 mai 2020, Comisia cu 8 voturi pentru adoptare, 9 voturi împotriva adoptării și 3 
abțineri, a propus respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- prin textul propus se aduce atingere principiului egalității în drepturi a cetățenilor, consacrat de art.16 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. Prin această soluție legislativă persoanele care au promovat concursul național de titularizare vor fi discriminate, 
respectivele posturi vacante urmând a fi ocupate pe perioada nedeterminată de cadrele didactice netitulare, care vor fi titularizate pe acele 
posturi/catedre fără a promova examenul național, dacă au participat în ultimii ani și au obținut cel puțin nota/media 7 la un astfel de concurs 
și au ocupat în ultimii 3 ani postul/catedra în cauză, ori, dacă nu au împlinit 3 ani pe respectivul post, la împlinirea celor 3 ani. În plus, 
soluțiile legislative sunt similare unor dispoziții asupra cărora s-a pronunțat Curtea Constituțională, care a stabilit că încalcă dispozițiile art.1 
alin.(3) și (5) și art.16 alin.(1) din Constituția României, republicată. În considerentele Deciziei nr.106 din 27 februarie 2014, precum și ale 
Deciziei nr.528 din 17 iulie 2018, Curtea Constituțională a reținut că “O asemenea reglementare instituie, în realitate, o modalitate de 
dobândire a calității de titular în învățământul preuniversitar contrară principiilor pe care legea le instituie pentru titularizare, precum și 
regimului juridic pe care legea îl circumscrie noțiunii de  «titular»  în învățământ. Astfel, în contradicție cu dispozițiile art.16 alin. (1) din 
Constituție, se creează o discriminare în ceea ce privește ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar, în sensul că, pentru o anumită 
categorie de persoane – cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul național unic de titularizare, 
care au obținut cel puțin nota/media 7 și au ocupat un post/o catedră aceasta se realizează doar pe baza certificării viabilității postului și 
acordului consiliului de administrație al unității de învățământ respective.” Totodată, Curtea a mai reținut că “statutul de titular în 
învățământul preuniversitar are un regim juridic distinct, această categorie de personal didactic beneficiind de drepturi specifice (…). În 
considerarea acestui regim juridic specific, statutul de titular în învățământ se dobândește prin concurs, acesta fiind principiul care se 
desprinde din interpretarea sistematică a Legii nr. 1/2011. (…) Insuficiența numărului de cadre didactice nu justifică denaturarea regimului 
juridic al unei instituții care are o configurație bine definită prin lege și crearea unei modalități  «paralele» de accedere la calitatea de 
titular în învățământul preuniversitar, contrară derulării în condiții optime a procesului de învățământ în cadrul unui sistem național de 
învățământ  predictibil și funcționabil.” Astfel, Curtea a constatat că “normele criticate, în ansamblul reglementării din care fac parte, 
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configurează o instituție cu un regim juridic confuz, care permite dobândirea calității de cadru didactic titular în alte condiții decât prin 
promovarea unui concurs. O asemenea instituție este de natură să încalce exigențele de claritate și precizie a reglementarii impuse de art.1 
alin.(3) și (5) din Constituție.” De aceea, Curtea a statuat în aceeași decizie că “normele de lege criticate în prezenta cauză sunt 
discriminatorii, întrucât permit recunoașterea calității de titular în învățământul preuniversitar într-o altă modalitate decât concursul, la 
care sunt obligate să se supună toate celelalte persoane care vor să acceadă la posturile didactice ca titulari. De asemenea, noțiunea de 
«viabilitate a postului/catedrei», utilizată în textul de lege criticat, are un caracter vădit imprecis, în timp ce instituirea condiției acordului 
consiliului de administrație al școlii deschide calea arbitrarului și subiectivismului în domeniu.”; 

- în actuala redactare, textul propus încalcă prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Textele preconizate pentru art. 931 alin.(1) și (2) se află în 
contradicție cu prevederile art.89 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește că 
“În învățământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs național organizat de 
inspectoratul școlar, conform unei metodologii – cadru elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea partenerilor de dialog 
social, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării și publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, până la data de 15 
noiembrie a fiecărui an” și cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care stabilește că încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face, numai prin concurs 
sau examen, cu persoana declarată “admisă” pentru respectivul post. În plus, potrivit prevederilor art.12 alin. (1) din Codul Muncii, 
“Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată”. La art. 82 alin. (1) este reglementată o excepție de la această regulă, 
potrivit căreia angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazuri și în condiții limitative prevăzute, personal salariat cu alt tip de contract, 
respectiv contractul individual de muncă pe durată determinată. Codul muncii nu reglementează posibilitatea modificării duratei contractelor 
individuale de muncă încheiate cu instituțiile și autoritățile publice sau cu alte unități bugetare din perioadă determinată în perioadă 
nedeterminată, altfel decât prin concurs sau examen; 
 - norma propusă prezintă o formulare neclară a expresiei “dacă au obținut nota/media de cel puțin 7 la concursul național unic de 
titularizare în învățământul preuniversitar”, atât cu privire la criteriul de “notă” sau “medie”, cât și cu privire la concursul vizat, deoarece în 
Legea nr.1/2011 este utilizată sintagma “concursul național de titularizare” și nu “concursul național unic de titularizare”. Expresia “sunt 
angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată pe acel post/catedră de 3 ani de zile”, are un caracter tautologic, prin 
raportare la prevederile art.84 alin. (1) din Codul muncii, potrivit căruia “Contractul individual de muncă pe durata determinată nu poate fi 
încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.” Sintagma “li se modifică” este imprecisă, neprecizând organul competent să decidă asupra 
măsurii, când anume poate decide, precum și modalitatea de sesizare a organului competent, respectiv din oficiu sau la cererea persoanei 
interesate. Sintagma “au participat în ultimii ani” fără stabilirea unui interval de referință este lipsită de predictibilitate, iar sintagmele “la 
data la care acumulează 3 ani” și “are viabilitate pe durata nivelului de învățământ preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, după caz” nu 
sunt formulate într-un limbaj normativ adecvat contextului. De aceea, textul inițiativei aduce atingere prevederilor art. 1 alin (5) din 
Constituție. Paragraful 35 din Decizia  nr. 22/2016 stabilește că ”(…) orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, 
printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat. 
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(…) de aceea, respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se 
constituie într-un veritabil criteriu de constituționalitate prin prisma aplicării art.1 alin.(5) din Constituție (ad similis, a se vedea Decizia 
nr.1 din 10 ianuarie 2014 sau Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, paragrafele 95 și 96)”; 

- expunerea de motive nu respectă structura instrumentului de prezentare și motivare, prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000,  
nereprezentând insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare, principiile de bază și finalitatea reglementării propuse, cu 
evidențierea elementelor noi. Nu există referiri la impactul socio-economic, la impactul asupra sistemului juridic, cu sublinierea implicațiilor 
asupra legislației în vigoare, și nici la consultările derulate în vederea elaborării propunerii. Totodată, unul dintre scopurile reglementării 
invocat de inițiator vizează respectarea “principiului continuității activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi”, care nu 
se regăsește între principiile ce guvernează învățământul preuniversitar prevăzute la art.3 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, ori în alt articol din cuprinsul actului normativ. 
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