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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 03 aprilie 2017 
Nr.4c-9/113 
 

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

 (Plx. 20/2017) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.20 din 21 februarie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 21 martie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 la 
comisia sesizată în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul interzicerii ocupării funcţiilor vacante de director şi de director adjunct în unităţile 
de învăţământ preuniversitar de către persoanele care au ocupat funcţia de director sau director adjunct în unitatea de învăţământ 
respectivă şi care nu au participat la concursul pentru ocuparea postului ori s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. 
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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 24 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați: domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 

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 07 martie 2017, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere și 9 voturi împotriva 
respingerii, respingerea propunerii legislative, cu amendamente respinse. 

 
În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 martie 2017, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, menținerea 

raportului inițial de respingere a propunerii legislative, din următoarele considerente: 
- această inițiativă nu soluționează problema creată prin organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de 

director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar din anul 2016. Inițiativa restrânge aria de selecție a persoanelor care pot fi 
numite în funcțiile de director şi de director adjunct, făcând chiar mai dificil de identificat soluții pentru funcţiile rămase vacante în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, generând situația ca în multe unități să nu existe persoane care pot fi numite pe aceste posturi 
sau să fie desemnate persoane fără competență sau experiență managerială; 

- concursul a fost organizat intempestiv, într-o perioadă în care toate unitățile de învățământ aveau ca prioritate derularea 
unor activități complexe pentru începerea anului școlar 2016-2017. Pe cale de consecință, perioada de depunere a dosarelor, 
stabilită pe baza metodologiei aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, fiind una 
extrem de scurtă, nu a dat posibilitatea cadrelor didactice care au dorit să se înscrie la concurs să obțină și să întocmească, la timp, 
toate documentele solicitate. În cazul în care, de la dosarul unui candidat a lipsit un formular sau un certificat nu a fost încărcat pe 
portalul destinat concursului, deoarece platforma a funcționat defectuos, acest candidat a fost declarat respins din start, fără să  
existe verificări, etape de contestație și posibilitatea de reglare a disfuncțiilor;  

- numirea în funcție în cazul existenței unui post vacant reprezintă o etapă distinctă, ulterioară, celei de concurs propriu-zis. 
În cadrul ambelor etape există diferite forme de evaluare a competențelor cadrelor didactice și a CV-urilor acestora. În acest 
moment este reglementată, prin actele normative în vigoare, posibilitatea numirii de către inspectorul şcolar general, în interesul 
învățământului, a directorului și/sau a directorului adjunct, când acest post nu este ocupat prin concurs. Numirea prin decizia 
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inspectorului şcolar general se face pe baza propunerilor primite de la școli, ține cont de avizul consiliului profesoral din cadrul 
acelei unități de învățământ și toate propunerile se analizează și avizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar 
județean;  

- totodată, interdicțiile propuse de inițiativă creează forme de discriminare între o persoană care a ocupat funcția la un 
moment dat, dar nu a  participat la concurs, și o altă persoană care, de asemenea, nu a participat la concurs, dar e considerată 
eligibilă;  

- ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar s-a realizat printr-o 
metodologie, aprobată prin ordin de ministru, așadar modificarea poate fi făcută la nivel metodologic prin legislația secundară. O 
reglementare la nivel de lege pe acest domeniu, poate fi realizată, dar ar presupune o abordarea complexă a întregii problematici a 
concursurilor în sistemul educațional și translatarea tuturor prevederilor, condițiilor și contextelor în legislația primară.   
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