
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

L Ej G Ej

pentru modiflcarea completarea Legii educatiei nafionale iir.1/2011

Senatul adopta prezentu! protect de lege

Art.I.- Legea educa|iei nationale nr.1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Rom^iei, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific^ile §i complet^ile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 234, alineatul (4) se modifica va avea urmatorul cuprins:
A

„(4) In situa^ii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala a 

personalului angajat intr-o unitate §colara, unitate conexa, casa corpului didactic, inspectoral 

§colar, unitatea de inval^^t poate solicita, la sesizarea oricarui factor implicat in procesul 

educational, prin hot^are a consiliului de administratie al institutiei in cauza, un nou examen 

medical coraplet.”

2. La articolul 234, dupa alineatul (4) se introduc doua not alineate, alm.(4^) ^i (4^), 
cu urmatorul cuprins:

„(4^) Situatiile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala sunt 

analizate §i stabilite de catre o comisie formata din 3-5 membri, medici specialist!, constituita la 

nivel judetean in baza unui protocol intre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii, 

care sa realizeze expertiza capacitatii de munca.

(4 ) Hotar^ea Consiliului de administratie nu este publica pana la obtinerea 

rezultatului de la comisia prevazuta la alin.(4^).”
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3. La articolul 280, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins.
„Art.280.- (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum §i cel de 

conducere, de indrumare §i de control din inval^^tul preuniversitar raspund disciplinar pentru 

incalcarea mdatoririlor ce le revin §i a fi?ei anuale a postului ocupat potrivit contractului 

individual de munca, precum ?i pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza 

interesului inva^amantului §i prestigiului unita^ii/instituliei, conform legii.

(3) Orice persoana poate sesiza in scris cu privire la savar§irea unei fapte 

ce poate constitui abatere disciplinara, prin inregistrarea sesiz^ii, dupa cum urmeaza:

a) la secretariatul unitatii/institu^iei de inva^^ant pentru faptele 

savar§ite de personalul angajat in legatura cu atribupile din fi§a postului;

b) la secretariatul inspectoratului §colar pentru fapte sav^§ite de 

personalul de conducere al unitatilor/institutiilor de invalamant §i de personalul de indrumare §i 

control §i de execulie al inspectoratului §colar, precum §i pentru fapte savar§ite de membrii 

comisiilor/consiliilor sau responsabililor numi^i de inspectoratul §coIar;

c) la registratura Ministerului Educaliei Na^ionale pentru fapte 

savar§ite de personalul de conducere din inspectoratele §colare §i personalul de indrumare, de 

control §i de execu^ie din cadrul Ministerului Educa^iei Nalionale.”

4. La articolul 280, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(3^), cu 

urmatorul cuprins:
„(3^) Institu^ia abilitata sa solu^ioneze sesizaiea va face o cercetare prealabila, al carei 

rezultat se va discuta/analiza in consiliul de administratie al instituliei in cauza, care va decide, 

daca este cazul, inceperea cercet^ii efective pentru abaterile prezumate savar§ite, aproband in 

aceea§i §edinla de lucru comisia care va efectua aceasta cercetare.”

5. La articolul 280, alineatele (4), (5), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate savSr§ite de personalul din 

unitalile/instituliile de invalamant, personalul de conducere al unitalilor/instituliilor de 

invatamant preuniversitar, personalul contractual, personalul de indrumare §i de control §1 

personalul de conducere din cadrul inspectoratelor §colare §i de personalul de conducere, de 

indrumare de control din cadrul Ministerului Educa^iei Na^ionale, comisiile de cercetare
disciplinara se constituie dupa cum urmeaza:
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a) pentru personalul unita^ii/institutiei de inva^^^t, comisii formate din 3-5 

membri, dintre care imul reprezinta organiza^ia sindicala din care face parte persoana aflata in 

discutie sau este im reprezentant al salariatilor, iar ceilalji au functia cel pu|in egala cu a celui 

care a savar§it abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unita^ilor/institu^iilor de invatamant 

preuniversitar §i pentru personalul de indrumare §i control din inspectoratele §colare, comisii 

formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salaria|ilor, iar ceilal^i au func^ia didactica 

cel pu|in egala cu a celui care a sav^§it abaterea. Din comisie face parte §i un inspector §colar 

general adjunct din cadrul inspectoratului §colar judetean/al municipiului Bucure§ti;

c) pentru personalul contractual din inspectoratele §colare, comisii formate din 

3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaplor. Din comisie face parte §i un inspector 

§colar general adjunct din cadrul inspectoratului §coIar jude^ean/al municipiului Bucure§ti;

d) pentru personalul de indrumare §i de control din cadrul Ministerului Educa^iei 

Na^ionale, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organiza^ia sindicala din 

care face parte persoana aflata in discu^ie sau este un reprezentant al salaria^ilor, iar ceilal^i au 

funcpa didactica cel pujin egala cu a celui care a sav^§it abaterea;

e) pentru personalul de conducere al inspectoratelor §colare jude^ene/al 

municipiului Bucure§ti, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care un reprezentant al 

salarialilor, iar ceilal^i au func^ia didactica cel pu^in egala cu a celui care a savar§it abaterea;

f) pentru membrii comisiilor/consiliilor numi|i de inspectoratul §colar, comisii 

formate din 3- 5 membri, dintre care un reprezentant al salaria^ilor, un inspector §colar §i 1-2 

directori de unita^i/institu^ii de invatamant, iar ceilal^i au func^ia didactica cel pupn egala cu a 

celui care a sav^§it abaterea.

(5) Comisiile de cercetare disciplinara se constituie prin decizia/ordinul 

conducatorului institufiei abilitate in solulionarea sesizarii, dupa respectarea prevederilor alin.(3), 
dupa aprobarea lor de catre:

a) consiliul de administratie al unita^ii/institutiei de invatamant preuniversitar, 
pentru personalul unitalii/institufiei de inva^amant;

b) consiliul de administra^ie al inspectoratului ?colar pentru func^iile de 

conducere din unitatile/institu^iile de invatam&it, pentru personalul de indrumare §i control §i 

pentru personalul contractual din inspectoratele §colare, precum §i pentru membrii 

comisiilor/consiliilor num4i de catre inspectoratul §colar;

c) ministrul educa^iei na^ionale, pentru func^iile de conducere, de indrumare 51 

de control din cadrul Ministerului Educaliei Na^ionale, precum §i pentru personalul de conducere 

din inspectoratele §colare jude^ene/al municipiului Bucure§ti.
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(7) Cercetarea faptei §i comunicarea deciziei se fac m termen de cel mult 30 de zile 

de la data constatarii acesteia, consemnata in condica de inspeclii sau la registratura generala a 

unitatii/institu^iei de inva^amant preuniversitar, fiindu-i adusa la cuno§tin^a persoanei de catre 

conducatorul institu|iei dupa aprobarea in consiliul de administra^ie al acesteia, respectiv de catre 

ministru, in func|ie de institu^ia care a numit comisia de cercetare disciplinara prin decizie/ordin. 

Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexisten^a faptelor pentru care a fost cercetata.

(8) Persoanele sanc^ionate incadrate in unita^ile de inva^amant au dreptul de a 

contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe 

langa inspectoratul §colar. Personalul de conducere din unita^ile/institu^iile de inva^^kit, 

personalul de conducere, de indrumare §i de control §i contractual din inspectorate^ §colare, 

membrii comisiilor/consiliilor numi^i de catre inspectoratul §colar §i personalul de conducere, de 

indrumare §i control din Ministerul Educa^iei Na^ionale, care a fost sanc^ionat, are dreptul de a 

contesta decizia, in termen de 15 zile de la comunicare, la Colegiul central de disciplina al 
Ministerului Educatiei Nalionale.”

Art.IL- In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul educaliei 

nationale va emite ordinal prevazut la art.48 alin.(l) din Legea educafiei nalionale nr.1/2011, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.

A

ArtJII.- In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Educatiei Na^ionale va elabora metodologiile prevazute la art.49 alin.(3) din Legea educatiei 

na^ionale nr.1/2011, cu modific^ile §i complet^ile ulterioare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 26 noiembrie 2019, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (I) din Constitulia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Melescanu




