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RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, publicată în  
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare  

(Plx. 688/2022) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 688 din 31 octombrie 2022, Comisia 
pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 668/15.06.2022, avizul favorabil al Consiliului economic și social nr. 3677/15.06.2022 și 
Punctul de vedere negativ al Guvernului.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 262 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul ca personalul didactic de predare și de instruire practică, cu o vechime de peste 25 de ani și cu 
gradul didactic I, ce beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, cu plata integrală a salariului, să poată fi remunerat  
pentru orele suplimentare efectuate și în situația normei la cerere.  

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 24 octombrie 2022. 
 
4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 

legislativă în ședințe separate. 
Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă și documentele conexe în ședința din data de 15 noiembrie 2022.  
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Ionel-Florian Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 12 voturi pentru adoptare, 5 voturi împotriva adoptării și 8 abțineri, 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
- conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ”Norma 

didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o 
vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea 
salariului. Personalul didactic care desfășoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de 
predare-învățare-evaluare, în funcție de numărul de profesori stagiari coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfășoară 
activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plată cu ora”. Pe cale de consecință, cele două ore reduse sunt deja 
plătite, nu efectuate în regim de gratuitate, cum se menționează în Expunerea de motive; 

- soluțiile pe care le cuprinde noua reglementare ar trebui să fie temeinic fundamentate în instrumentul de motivare și prezentare, luându-
se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, ceea ce nu se 
realizează în Expunerea de motive a inițiativei. Conform Deciziei Curții Constituționale nr. 682/2012, ”lipsa unei fundamentări temeinice a 
actului normativ în discuție determină [...] încălcarea prevederilor din Constituție”; 
 - aplicarea măsurilor preconizate prin această propunere legislativă are implicații asupra bugetului de stat, generând cheltuieli 
suplimentare fără a se preciza sursele de finanțare, motiv pentru care sunt aplicabile prevederile art. 111 alin.(1) din Constituția României, 
republicată, cu privire la punctul de vedere al Guvernului. Conform prevederilor art. 15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară întocmirea unei fișe financiare, cu respectarea condițiilor prevăzute de art.21 
din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.  
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