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Cotnisia pentru inva^amant, 
$tiin(a, tineret $i sport Nr. XXVIII/152/13.10.2020

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii

educafiei na^ionale nr.1/2011

L83/2020

In conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, in §edin^a din 30 iunie 2020, plenul 
Senatului a hotarat trimiterea spre reexaminare a Propunerii legislative pentru 

modificarea si completarea Legii educal;iei na^iionale nr.1/2011 

(L83/2020), in vederea intocmirii unui raport suplimentar.
Propunerea legislative a fost adoptata de Camera Deputal:ilor in forma 

in^iala, in condi^iile art 75 alin. [2] teza a lll-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea Legii 
educaj:iei naponale nr.1/2011 cu modificerile si completerile ulterioare, in 

scopul acordarii unor drepturi personalului didactic, personalului didactic 

auxiliar si personalului nedidactic.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat 

favorabil cu observa5:ii ^i propuneri.
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislative, cu

observatii.
Guvernul, prin punctul seu de vedere, nu sustine adoptarea acestei 

propuneri legislative.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian 

Redulescu - Ministerul Educatiei si Cerceterii.
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In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului.
au fost adoptate se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul 
raport.

In 5edinJ:a din 13 octombrie 2020 membrii Comisiei au analizat 
propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte 

raport suplimentar de admitere cu amendamente admise.
Comisia pentru invafamant, 5tiinJ:a, tineret §i sport supune spre 

dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportul suplimentar de admitere 

cu amendamente admise si propunerea legislativa.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(l] din Constitute.
Potrivit art75 din Constitupa Romaniei, republicata, ?! art.92 alin.[8) 

pct2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, 
Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, icretar,
/ Senator/Eniana SbirneaSenator Liviu- rian Pop
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Anexa laRaportul suplimentar nr. Nr. XXVIII/152/13.10.2020

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educa(;iei na{:ionale nr.1/2011

(L83/2020)

Amendamente adoptate de 
Comisie

ObservatiiText propunere legislativaNr. Text Lege nr. 1/2011
Crt.

1.
Art I. - Legea educafiei nationale 
nr. 1/2011, publicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 
din 10 ianuarie 
modificarile si 
ulterioare, se modiflca si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Ardcol unic. - Legea educajiiei nationale 
nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se completeaza 
dupa cum urmeaza:

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativa

2011, cu 
completarile

Dupa alineatul (1) al articolului 
245, se introduc doua noi 
alineate, alin. (1^) ^i (l^), cu 
urmatorul cuprins:

Art. 2452.

(1) Pentru personalul didactic, de 
conducere, de mdrumare de control, 
formarea continua este un drept §i o 
obligatie.
(2) Organizarea, desfa§urarea, evaluarea si 
finantarea activitatilor de formare continua 
se stabilesc prin metodologie aprobata prin 
ordin al ministrului educa^iei §i cercetarii.
(3) Formarea continua a personalului 
didactic, de conducere, de indrumare §i de 
control se realizeaza in funcfie de evolutiile

„(li) Prin exepjie de la alin. [1) de 
formarea continua poate beneficia 
§i personalul didactic auxiliar §i 
personalul nedidactic.

(12) Cursurile vor avea costurile 
acoperite integral de la bugetul de 
stat ^i vor fi organizate de catre
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universitati, casele corpului 
didactic, organizafiile sindicale cu 
structuri acreditate, care au 
calitatea de furnizori de servicii de 
formare profesionala acreditate si 
alti furnizori de formare 
acreditafi.”

din domeniul educafiei si formarii 
profesionale, inclusiv in ceea ce priveste 
curriculumul national, precum si in funcj:ie 
de interesele §i nevoile personale de 
dezvoltare.
(4) Obfinerea 
corespunzatoare a unei noi specializari 
didactice, diferite de specializarea curenta, 
se considera formare continua.
(5) Pe langa una sau mai multe specializari, 
cadrele didactice pot dobandi competence 
didactice, pentru disciplinele din acela§i 
domeniu fundamentat cu domeniul licen^ei, 
prin programe de formare stabilite prin 
hotarare a Guvernului.
(6) Personalul didactic, precum §i 
personalul de conducere, de indrumare §i 
de control din invafamantul preuniversitar 
este obligat sa participe periodic la 
programe de formare continua, astfel incat 
sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv 
de 5 ani, considerat de la data promovarii 
examenului de definitivare in invajamant, 
minimum 90 de credite profesionale 
transferabile.
(7) Programele de conversie profesionala 
intra in atribufiile institutiilor de 
invafamant superior §i se desfa§oara in 
baza unor norme metodologice specifice.
(8) Evaluarea si validarea achizitiilor

studiileprin

1. La articolul 245, dupa alineatul (8) 
se introduce un nou alineac, alin. (9), 
cu urmatorul cuprins:

Punctul 1 Se elimina Cele doua 
ipoteze juridice 
prevazute de 
cele doua teze 
ale textului 
propus pentru 
alin.(9) al art.

„(9) De formarea profesionala continua 
va beneficia personalul didactic din 
invatamant §i, de asemenea, prin 
derogate, poate beneficia §i personalul 
didactic auxiliar §i personalul nedidactic. 
Cursurile vor avea costurile acoperite 
integral de la bugetul de stat §i vor fi 
organizate de catre universitati, casele 
corpului didactic, organizafiile sindicale 
cu structuri acreditate, care au calitatea 
de furnizori de servicii de formare 
profesionala acreditate §i alti furnizori de 
formare acredita^i/'

245 din
propunerea 
legislativa sunt 
reglementate 
distinct prin 
introducerea, 
dupa alin.(l) a 
doua 
alineate, 
alin.(l‘) si (!'), 
pentru corelare 
cu alin. (1) (2)
ale aceluiasi 
articol.

noi
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dobandite de personalul didactic, de 
conducere, de indrumare si de control prin 
diferite programe si forme de organizare a 
formarii continue se realizeaza pe baza 
sistemuiui de acumulare, recunoajtere 51 
echivalare a creditelor profesionale 
transferabile, eJaborat de Ministerul 
Educatiei §i Cercetarii §i aprobat prin ordin 
al ministrului educafiei §i cercetarii.

Dupa articolul 245 se introduce 
un nou articol, art. 245^ cu 
urmatorul cuprins:

2.Dupa articolul 245 se introduce un 
nou articol, art. 245^ cu urmatorul 
cuprins:

3.

„Art. 2451. - Personalul didactic de 
predare din invajamantul de stat 
beneficiaza anual de doua salarii 
minime brute, din fonduri alocate de la 
bugetul de stat, pentru dezvoltare 
profesionala §i evolutie in cariera, precum 
§i pentru achizijionarea de materiale 
didactice ^i auxiliare didactice si 
curriculare 
instructiv-educativ."

„Art. 2451.
didactic de predare din 
invatamantul de stat beneficiaza 
anual de un salariu mediu brut 
pe economic din fonduri alocate 
de la bugetul de stat, pentru 
dezvoltare profesionala §i evolutie 
in cariera, pecum si pentru 
achizifionarea de materiale si 
echipamente didactice si auxiliare 
didactice si curriculare necesare 
procesului instructiv-educativ."

Personalul
Normele 
metodologice de 
aplicare sunt 
prevazute la Art.
II

procesuluinecesare
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Dupa articolul 254> se introduce 
un nou articol, art. 254^, cu 
urmatorul cuprins:

4. 3.Dupa articolul 254^ se introduce un 
nou articol, art. 254^. cu urmatorul 
cuprins:

„Art. 2542. - [1) Cadrele didactice 
care se titularizeaza in mediul 
rural beneficiaza, in termen de 1 
an de la ocuparea postului prin 
concurs, de o indemniza^ie de 
instalare
reprezentand echivalentul a 3 
salarii medii brute pe economie,
cu conditia de a preda pe post/la 
catedra in mediul rural cel pu^in 5 
ani §colari.

„Art. 2542. - (1) Cadrele didactice care se 
titularizeaza in mediul rural beneficiaza, 
in termen de 1 an de la ocuparea postului 
prin concurs, de 0 indemnizatie de 
instalare in cuantum de 3 salarii medii 
brute pe economie, sub Condifia de a 
preda pe post/la catedra in mediul rural 
cel pujin 5 ani §colari efectivi.

in cuantum

[2] Fondurile necesare pentru 
plata indemnizafiei de instalare se 
asigura de la bugetui de stat, prin 
bugetul Ministerului Educa^iei si
Cercetarii.

[2) Fondurile necesare pentru plata 
indemnizafiei de instalare se asigura de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Educatiei Nationale.

[3) Cadrul didactic este obligat sa 
restituie indemnizafia daca, inainte 
de implinirea termenului de 5 ani 
prevazut la alin. (1). schimba 
locul de munca din mediul rural in 
mediul urban, din motive

(3) Cadrul didactic este obligat sa 
restituie parfial indemnizatia daca, 
inainte de implinirea termenului de 5 ani 
prevazut la alin. (1), i§i schimba locul de 
munca din mediul rural in mediul urban, 
in cazul suspendarii contractului
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imputabile lui, precum §i in cazul 
demisiei.

individual de munca pe perioada 
concediului fara plata, precum si in cazul 
demisiei. Indemnizajia se restituie 
proportional cu numarul de ani ^colari in 
care nu §i-a desfa§urat activitatea in 
mediul rural."

Dupa articoiul 266 se introduce 
un nou articol, art. 266^, cu 
urmatorul cuprins:

4.Dupa articoiul 266 se introduce un 
nou articol, art. 266^, cu urmatorul 
cuprins:

5. Art. 266.-
Personalul din invatamantui preuniversitar 
are drepturi si obligatii care decurg din 
legislatia in vigoare, din prezenta lege, din 
regulamente specifice §i din prevederile 
contractului individual de munca.

„Art. 266^. - Cl) Personalul din 
preuniversitar

„Art. 266^. - [1) Personalul din 
invafamantul preuniversitar beneficiaza 
de asistenta medicala gratuita pentru 
examinarile medicale periodice prevazute 
de legislatia in vigoare, de vaccinare 
gratuita impotriva bolilor infecto- 
contagioase, precum §i de masuri active 

prevenire 
profesionale.

invatamantui 
beneficiaza de asistenta medicala 
gratuita pentru examinarile 
medicale periodice prevazute de 
legislatia in vigoare, de vaccinare 
gratuita impotriva bolilor infecto- 
contagioase, precum §i de masuri 
active de prevenire 
imbolnavirilor profesionale.

imbolnavirilorde a
a

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativa, 
terminologia 
corecta este 
„prin exceptie",

(2) Prin exceptie de la dispozitiile 
art 105 alin. (2) lit g), fondurile 

pentru
medicale periodice ^i pentru 
vaccinarea gratuita se asigura de la 
bugetuf de stat prin bugetui

[2) Prin derogare de la dispozitiile art 
105 alin. (2) Jit g), fondurile necesare 
pentru examinarile medicale periodice §i 
pentru vaccinarea gratuita se asigura de 
la bugetui de stat, prin bugetui 
Ministerului Educatiei Nationale.

examinarilenecesare
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derogarea 
operand de la un 
actnormativ la 
altul.

Ministerului
Cercetarii.

Educafiei si

(3) Masurile active de prevenire a 
imbolnavirilor profesionale se 
stabilesc prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Educatiei si 
Cercetarii si a Ministerului 
Sanatajii."

(3)Masurile active de prevenire a 
imbolnavirilor profesionale se stabilesc 
prin hotarare de Guvern, la propunerea 
Ministerului Educafiei Nationale si a 
Ministerului Sanatatii."

Dupa alineatul (3) al articolului 
284 se introduce un nou alineat, 
alin. (3^), cu urmatorul cuprins:

5.La articolul 284, dupa alineatul (3), 
se introduce un nou alineat, alin. (3^), 
cu urmatorul cuprins:

6. Art. 284

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea 
personalului didactic de conducere, de 
mdrumare si de control se poate face si m 
timpul anului §colar, cu aprobarea 
consiliului de administrafie al unitatii de 
invatamant, respectiv al inspectoratului 
scolar.

„(3i) Cadrele didactice cu o 
vechime efectiva in invatamant de 
peste 30 de ani beneficiaza, la data 
incetarii contractului individual de 
munca in vederea pensionarii 
pentru limita de varsta, de o 
indemnizatie 
reprezentand echivalentul a 3 
salarii medii brute pe economie 
din fonduri alocate de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Educatiei si Cercetarii."

„(3i) Cadrele didactice cu o 
vechime efectiva in invafam^nt de peste 
30 de ani beneficiaza, la data incetarii 
contractului individual de munca in 
vederea pensionarii pentru limita de 
varsta, de o indemnizafie in cuantum de 6 
salarii medii brute pe economie, din 
fonduri alocate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educatiei Nationale.”

in cuantum
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Este alin.(2) din 
propunerea 
legislativa. 
Potrivit
normelor de 
tehnica
legislativa, in 
cazul in care 
este abrogat 
expres 
element de 
structura dintr-

7. Art. 289 Dupa alineatul (1) al articolului 
289, se introduce un nou alineat, 
alin. (1^}, cu urmatorul cuprins;

6.La articolul 289, se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

„{2) Cadrele didactice cu o vechime 
efectiva m mvajamant de peste 30 de ani 
beneficiaza, la data incetarii contractului 
individual de munca in vederea 
pensionarii pentru limita de varsta, de o 
indemniza^ie in cuantum de 6 salarii 
medii brute pe economie, din fonduri 
alocate de la bugetul de stat."

Alin. (2} a fost abrogat prin OUG 92/2012 „(1^) Cadrele didactice cu o 
vechime efectiva in invajamant de 
peste 30 de ani beneficiaza, la data 
incetarii contractului individual de 
munca in vederea pensionarii 
pentru limita de varsta, de o 
indemnizatie 
reprezentand echivalentul a 3 
salarii medii brute pe economie, 
cu din fonduri alocate de la bugetul 
de stat."

un

in cuantum actun
normativ, este 
interzis 
ulterior sa se 
introduca 
noua 
dispozitie in 
acel act, care se 
fie marcata in 
mod identic cu 
cea abrogata 
expres.

ca

o

8. Art. 304 7.Alineatul (15) al articolului 304 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins;

Alineatul (15) al articolului 304 
se modified si va avea urmatorul 
cuprins: Ramane textul 

din propunerea 
legislativa

i(15) Personalul din invatamant beneficiaza 
de asisten^a medicala in cabinete medicale 
si psihologice, in policlinici §i unitati 
spitalice§ti stabilite prin protocol incheiat 
intre Ministerul Educafiei §i Cercetarii

„(15) Personalul din inva^amantul 
superior beneficiaza de asistenja 
medicala gratuita pentru examinarile 
medicale periodice, impuse de lege, 
precum si de masuri active de 
prevenire

,,(15) Text nemodificat

imbolnavirilora
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Ministerul Sanata^ii. profesionale.
Personalul didactic beneficiaza de 
vaccinare gratuita impotriva bolilor 
infecto-contagioase.”

8.La articolul 304, dupa alineatul (15) 
se introduc doua noi alineate, alin. 
(I51) §i (I52), cu urmatorul cuprins:

Dupa alineatul (15) al 
articolului 304 se introduc doua 
noi alineate, alin. (15^) si (15^), 
cu urmatorul cuprins:

9.

„(15^) Fondurile necesare pentru 
examinarile medicate periodice §i 
pentru vaccinarea gratuita se 
asigura de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educa^iei si 
Cercetarii.

,,(151) Fondurile necesare pentru 
examinarile medicale periodice §i pentru 
vaccinarea gratuita se asigura de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Educa^iei Na^ionale.

(I52) Masurile active de prevenire 
a imbolnavirilor profesionale se 
stabilesc prin hotar^re a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Educatiei ' si 
Cercetarii si a Ministerului 
Sanatatii."

(152) Masurile active de prevenire a 
imbolnavirilor profesionale se stabilesc 
prin hotarare de Guvern, la propunerea 
Ministerului Educajiei Najionale §i a 
Ministerului Sanatatii."

;

Alineatul (17) al articolul 304 se 
modiflca si va avea urmatorul 
cuprins:

9.Alineatul (17) al articolul 304 se 
completeaza si va avea urmatorul 
cuprins:

10.

Textul propus
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pentru alin. (9) 
al art. 245 din 
propunerea 
legislative 
reglementeaza 
doua ipoteze 
juridice 
marcate 
distinct ca 
alin. (1^) 91

„(17) Personalul din invatamantul 
superior poate beneficia, in conditiile 
legii, de drepturile conferite personalului 
din invatamantul preuniversitar prin art. 
245 alin. (9), art. 264 alin. (1), art. 268 
alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 
277 9i art. 278, pe baza aprobarii 
senatului universitar."

„(17) Personalul din invatamantul 
superior beneflciaza, in conditiile 
legii, de drepturile conferite 
personalului din invatamantul 
preuniversitar prin art. 245 alin. 
(l^) §\ (12), art. 264 alin. (1), art. 
268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 
276, art. 277 si art. 278."

(12).

II. - In termen de 60 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Educatiei 91 Cercetarii 
elaboreaza normele metodologice de 
aplicare a prevederilor art. 245’: din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
cu modificarile completarile 
ulterioare, precum §1 cu modificarile 
^i completarile aduse prin prezenta 
lege, care se aproba prin ordinal 
ministrului educatiei §i cercetarii.

11.

9




