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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 

 (PLx. 226/2021) 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 226 din 2 iunie 2021, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și 
bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.375/27.05.2021. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul stabilirii condițiilor în baza cărora se pot înscrie candidații la funcțiile de director/director adjunct în unitățile 
de învățământ preuniversitar și la funcțiile de conducere/îndrumare și control din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic. 
Conform expunerii de motive, măsurile au ca scop lărgirea bazei de selecție a personalului care se poate înscrie la aceste concursuri, astfel încât 
să se asigure calitatea procesului de învățământ, să se realizeze o selecție mai riguroasă a resursei umane și o schimbare de paradigmă în ceea 
ce privește abordarea instituțională a managementului educațional, prin  reevaluarea criteriilor de performanță. 
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 21 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 
invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația 
Națională a Asociațiilor de Părinți; domnul Rareș Voicu - Consiliul Elevilor din România. 

  
 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 data de 28 iunie 2021, Comisia, cu 12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, a adoptat proiectul de 
lege în forma prezentată de inițiator.  
 
  
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

 Șef birou Ioana Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor

                  
 
 
 
 
 
 
 


