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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 iunie 2022 

Nr. 4c-9/430 
 

  
 
 

Către 
Comisia pentru învăţământ 

Doamnei preşedinte Natalia-Elena INTOTERO 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ, cu adresa  

nr. PLx 287/2022 din 18 mai 2022, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 iunie 2022 

Nr. 4c-9/430 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, au fost sesizate, prin 
adresa nr. PLx 287/2022 din 18 mai 2022, cu dezbaterea pe fond, a 
proiectului de Lege privind modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.289 din Legea nr.1/2011, în scopul păstrării continuităţii 
actului didactic pe tot parcursul anului universitar, prin prelungirea 
contractului de muncă al cadrelor didactice universitare până la finalul 
anului universitar în care împlinesc vârsta de pensionare. 

De asemenea, prin iniţiativa legislativă se instituie posibilitatea 
pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani cu condiţia depunerii unei 
cereri cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea anului universitar în care 
urmează să împlinească 65 de ani. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 16 mai 2022. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.156/17.02.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.877/15.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/351/25.05.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/250/23.05.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 8 iunie 2022 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, din 
următoarele considerente: 

- prin derogare de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, dispoziţiile art.289 alin.(1) din Legea nr.1/2011 
stabilesc, pentru personalul didactic şi de cercetare, vârsta de pensionare 
la 65 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi; 

- persoanele care aparţin categoriei profesionale anterior menţionate 
au posibilitatea pensionării pentru limită de vârstă atât în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.263/2010, cât şi la împlinirea vîrstei de 65 de ani, 
potrivit dispoziţiilor Legii nr.1/2011, cu posibilitatea continuării activităţii 
în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea 
de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. 
Continuarea activităţii se face prin decizie a Senatului universitar, în baza 
criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare; 

- nu este corectă instituirea unei excepţii de la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
întrucât legea care reglementează sistemul public de pensii şi stabileşte 
condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este Legea 
nr.263/2010. 

- măsurile propuse sunt susceptibile de a încălca principiul 
autonomiei universitare cu privire la gestionarea resurselor umane. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare dl. Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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