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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 20 octombrie 2022 
Nr.4C-11/321 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011  

(Plx. 497/2022) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 497 din 26 septembrie 
2022, Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea 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 negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.867/22.07.2022, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr.4145/05.07.2022, Punctul de vedere negativ 
al Guvernului. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 19 alin. (1) și (11) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării personalității juridice unităților de învățământ preuniversitar 
din mediul rural sub limita prevăzută de legislația actuală. Astfel, în cazul acordării personalității juridice unei unități de învățământ 
în mediul rural, se propune diminuarea numărului de elevi, preșcolari și antepreșcolari, de la 300 în prezent, la 100. De asemenea, 
în cazul unităților de învățământ special și a celor care oferă educație și formare profesională prin învățământul dual, indiferent de 
mediul de reședință, de la 180 de elevi la 100 de elevi.   
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 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. 

 
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 19 octombrie 2022, Comisia, cu 15 voturi pentru respingere, 3 voturi împotrivă și 
4 abțineri, a hotărât respingerea  propunerii legislative din următoarele considerente: 

- schimbarea condițiilor pentru a forma o unitate cu personalitate juridică are impact asupra numărului de angajați dintr-o 
unitate. Prin adoptarea soluțiile propuse, ar fi necesar un număr mai mare de cadre didactice, s-ar crea situația unui număr crescut 
de cadre didactice care să facă naveta între domiciliu și unitatea școlară și ar duce, în unele situații, la imposibilitatea întocmirii 
unor norme didactice întregi; 

- măsurile propuse duc la creșterea numărului de unități de învățământ cu personalitate juridică, deci la o majorare a 
numărului de posturi, creând un impact bugetar semnificativ; 
 - conform statisticilor efectuate, există o criză de profesori în sistemul de învățământ, iar aproape jumătate dintre actualii 
dascăli se vor pensiona în următorii zece ani. Potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat, din cei 47.414 de profesori 
din învățământul primar din România, mai mult de jumătate (28.376) aveau, în 2020, vârsta de peste 50 de ani. 7.734 dintre ei 
aveau vârsta între 55 și 64 de ani, iar 820 predau cu toate că au trecut de 65 de ani. Situația urmează același tipar, cu profesori în 
vârstă, și în învățământul gimnazial și liceal. Din totalul personalului din învățământul preuniversitar (290.087 persoane), 208.642 
sunt cadre didactice, 20.941 cadre auxiliare, iar 7.484 personal administrativ. În prezent sunt aproape 1.000 de cadre didactice care 
nu au studii superioare (nu studii superioare în  disciplină), peste 4.000 de profesori fiind necalificați; 
 - un număr mai mic de elevi într-o unitate de învățământ poate conduce la imposibilitatea asigurării fondurilor necesare 
pentru plata salariilor din finanțarea de bază, având în vedere cuantumul costului standard per elev, dar și la neîncadrarea costului 
standard pentru cheltuieli materiale; 
 - 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; 
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 - 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. Deoarece măsurile preconizate 
implică și cheltuieli de la bugetele locale, conform prevederilor art. 14 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea acestor bugete, pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra 
lor, numai cu precizarea surselor de finanțare a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au 
aprobat respectivele bugete. 
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