EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Legepentm aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului
pentru completarea art. 284 din Legea educa^iei nafionale nr. 1/2011

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ
1. Descrierea situafiei actuale
A

Incetarea raportului de munca al femeii la o varsta mai redusa decat a
barbatului poate §i trebuie sa ramana o opflune a acesteia, in contextul social actual.
Transformarea acestui beneficiu legal intr-o consecinja asupra incetarii de drept a
contractului individual de munca dobande§te valence neconstitu^ionale, in masura
in care ignora vointa femeii de a fi supusa unui tratament egal cu cel aplicabil
barbalilor.
In acest sens, prin Decizia nr. 387 din 5 iunie 2018, referitoare la excep^ia de
neconstitutionalitate a dispoziliilor art. 53 alin. (1) teza intai din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice §i ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018, Curtea Constitu^ionala a statuat ca la implinirea
varstei legale de pensionare, femeia are dreptul sa opteze fie pentru deschiderea
dreptului la pensie §i incetarea contractului individual de munca in curs, fie pentru
continuarea acestui contract, pana la implinirea varstei legale de pensionare
prevazute pentru barba^i, la acea data.
In aceasta decizie, Curtea a subliniat ca atunci cand femeia opteaza pentru
deschiderea dreptului la pensie, contractul individual de munca in curs inceteaza
de drept, iar dreptul la munca va putea fi exercitat numai dupa incheierea unui nou
contract.
Insa, in masura in care femeia opteaza pentru continuarea raportului de munca
pana la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege pentru barbafi, exercifiul
dreptului la munca nu trebuie sa fie condifionat de incheierea unui nou contract §i
de voin^a angajatorului, dreptul la pensie neputand fi solicitat simultan. In acest
sens, Curtea a constatat ca dispozifiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea
nr.53/2003 sunt constitufionale numai in masura in care sintagma „cond4ii de
varsta standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executarii
contractului individual de munca, in condifii identice cu barbatul, respectiv pana la
implinirea varstei de 65 de ani.
in acord cu aceasta decizie a instanfei constitufionale, art. 56 alin. (1) lit. c)
din Codul muncii au fost modificate in sensul instituirii dreptului de optiune al
salariatei cu privire la continuarea raportului de munca aflat in des^^lS^^I^
A

1

implinirea varstei de pensionare, in baza aceluia§i contract de munca, fara a fi
necesar acordul angajatorului. Aceste dispozi^ii sunt insa insuficiente pentru acele
categorii socio-profesionale al caror statut este reglementat prin legi speciale.
Legea educafiei nationale nr. 1/2011 nu confine dispozifii exprese in ceea ce
prive§te posibilitatea continuarii executarii contractului de munca de catre cadrele
didactice femei, pana la implinirea varstei de pensionare prevazuta pentru barbafi.
Astfel, art. 284 alin. (1) din acest act normativ prevede doar ca personalul didactic
beneficiaza de pensie in condifiile prevazute de legislafia de asigurari sociale §i
pensii care reglementeaza sistemul public de pensii.
Avand in vedere necesitatea ca cele statuate, cu caracter de principiu, in
Decizia Curfii Constitufionale nr. 387/2018, sa fie aplicabile §i in domeniul
educafiei §i cercetarii, iar tratamentul juridic sa fie unul identic pentru femeile
salariate - personal didactic, se impune reglementarea expresa in Legea educafiei
nafionale nr. 1/2011 a posibilitafii acestora de a opta pentru continuarea executarii
contractului de munca, in condifii identice cu barbafii.
Situafia actuala creeaza premisele discriminarii personalului didactic
reprezentat de femei, constituind astfel o situafie extraordinara a carei reglementare
nu poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitufie, astfel cum acesta a
fost dezvoltat in jurisprudenfa Curfii Constitufionale §i impunand prezenta
intervenfie legislativa.
Urgenfa adoptarii proiectului de act normativ se impune avand in vedere
faptul ca in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din invafamantul preuniversitar in anul §colar
2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educafiei §i cercetarii nr. 5259/2019;
a) incepand cu data de 22 ianuarie 2020 debuteaza etapa incadrarii unitafilor
de invafamant cu personal didactic titular, ceea ce presupune stabilirea personalului
didactic titular care i§i poate continua activitatea §i in anul §colar 2020-2021;
b) in perioada ianuarie - februarie 2020 se analizeaza cererile de menfinere
in activitate a personalului didactic din unitafile de invafamant preuniversitar, ca
titular, in funcfia didactica, pana la trei ani peste varsta de pensionare, ceea ce
presupune stabilirea clara, f^a echivoc, a personalului didactic titular care trebuie
pensionat, respectiv a personalului didactic titular care i§i poate continua activitatea
in baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
c) in perioada aprilie - mai 2020 se deruleaza etapa privind reincadrarea
personalului didactic care a avut calitatea de titular in invafamantul preuniversitar
§i a fost pensionat §i care nu a depa§it cu mai mult de 3 ani varsta de pensionare,
cu condifia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii,conform prevederilor art. 284
alin. (7) din Legea educafiei.
!n situafia neadoptarii in regim de urgenfa a prezentei ordonanfe, personalul
didactic de predare de gen feminin nu ar putea exercita, in mod clar §i lipsit de
echivoc, drepturile subiective legitime recunoscute ca atare de Curtea
Constitufionala a Romaniei, iar Ministerul Educafiei §i Cercetarii, in calitate de
autoritate de stat cu atribufii in domeniu, ar fi in imposibilitatea obiectiva de a
asigura premisele personalului care intra sub incidenfa deciziei CCR nr. 387/2018
de a beneficia de dreptul de a ramane in activitate sau de a fi menfinut in activitate
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ca titular peste varsta de pensionare, respectiv dreptul de a fi reincadrat in funcfia
de personal didactic, cu condijia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, similar
cu personalul didactic de gen masculin. Pe de alta parte, faptul ca personalului
didactic de predare de gen feminin care nu §i-ar putea continua activitatea didactica
ar trebui inlocuit, ar genera dificultafi suplimentare in procesul de incadrare a
unitatilor de invajamant cu personal didactic calificat._______________________
Proiectul act normativ nu transpune legislafie comunitara §i nu creeaza cadrul
pentru aplicarea directa a acesteia.
2. Schimbari preconizate
Prezenta intervenfie legislative stabile§te o serie de norme dare referitoare la
pbsibilitatea personalului didactic femei de a opta pentru continuarea executarii de
contractului individual de munca pana la implinirea varstei standard de pensionare
prevazuta de lege pentru barbafi, respectiv varsta de 65 de ani, facand pe deplin
aplicabile considerentele Deciziei Curfii Constitufionale nr. 387/2018. in plus, art.
284 din Legea educa^iei nafionale nr. 1/2011 este completat cu dispozi^ii de ordin
procedural privind exercitarea acestui drept de opjiune.
Totodata, pentru prevenirea oricaror dificultaii in aplicare, dar §i pentru a
asigura o egalitate de tratament intre femei §i barbafi cu privire la infelesul
sintagmei „varsta standard de pensionare”, este clarificata aplicarea dispozi^iilor
referitoare la menjinerea ca titular in funcfia didactica sau la reincadrarea in fimcjia
de personal didactic, cu luarea in considerarea a op|iunii pentru continuarea
executarii contractului de munca pana la implinirea de catre femei a varstei de 65
de ani.
3. Alte informa|ii
Nu este cazul.
Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic alproiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Impactul asupra mediului concuren^ial domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^ Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impactul social
Prezenta intervenfie legislative asigura egalitatea de tratament femeilor din randul
personalului didactic, in deplina concordanfa cu jurisprudenfa Curtii Constitutionale.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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5. Alte informa^i
Nu este cazul.

1.
a)

b)
c)
2.
a)

b)

c)

3.
a)
b)
4.
5.
6.
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Secfiunea a 4-a
Impactuljinanciar asupra bugetului general consolidat,
atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat§i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Anul Urmatorii 4 Media
Indicatori
curent
am
pe 5 ani
2
1
3 4 5 6
7
Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care;
buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
bugete locale:
(i) impozit pe profit
bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contribu|ii de asigurari
Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus,
din care:
buget de stat, din acesta;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
bugetul asigurarilor sociale de stat;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
Impact financiar, plus/minus, din care:
buget de stat
bugete locale
Propuneri pentru acoperirea cre§terii cheltuielilor
bugetare
Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
Calcule detaliate privind fundamentarea
modificarilor veniturilor §i/sau cheltuielilor
bugetare
Alte informalii
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Secfiunea a 5-a
Efectele proiecUilui de act normativ asupra legislafiei in vigoare
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in
vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in
vederea implementarii noilor dispozilii.
Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
1^
legislatia in domeniul achizitiilor publice_____
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislajia comunitara in cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a
actelor normative comunitare

Legea educafiei nafionale nr.
1/2011
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Curjii de Justitie a Uniunii
Europene

Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.

5. Alte acte normative §i/sau documente
internalionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.

6. Alte informalii

Nu este cazul.

Secfiunea a 6‘a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informafil privind procesul de consultare cu
organizafii neguvemamentale, instituite de
cercetare ?i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaliilor cu care a
avut loc consultarea, precmn §i a modului in care
activitatea acestor organizajii este legata de
obiectul proiectului de act normativ
3. Consultarile
organizate
cu
autoritatile
administraliei publice locale, in situalia in care
proiectul de act normativ are ca obiect activita^i
ale acestor autoritali, in condiliile Hotararii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autoritatilor administratiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
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Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.
Nu este cazul.

Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor Proiectul de act normativ nu se
interministeriale, in conformitate cu prevederile refera la acest subiect.
Hotararii Guvemului ~nr. 750/2005- privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informa|ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenjei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost
avizat favorabil de Consiliul
Legislativ prin avizul nr.27/2020.

6. Alte informafii

Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activitdfi de informarepublicaprivind elaborarea
§i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societafii civile cu privire la
necesitatea elaborarii proiectului de act
normativ
2. Informarea societalii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in urma
implementarii proiectului de act normativ,
precum §i efectele asupra sanatafii §i securita^ii
cetafenilor sau diversita^ii biologice

Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subiect.

3. Alte informalii

Nu este cazul.

Proiectul de act normativ nu se
refera la acest subieet.

Secfiunea a 8-a
Masuri de implementare
1. Masurile de pimere in aplicare a proiectului de Proiectul de act normativ nu se
act normativ de catre autoritalile administra^iei refera la acest subiect.
publice centrale §i/sau locale - infiinlarea unor
noi organisme sau extinderea competenfelor
institu^iilor existente
2. Alte informa|ii

Nu este cazul.
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului pentru completarea art. 284 din Legea educa^iei
nationale nr. 1/2011, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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