
CAMERA DEPUTAŢIL©R 

ei Seeretar General Silvia Claudia MIHALCEA 

Stimată Doamnă Secretar General, 

Urmare solicitării Dumneavoastră nr.Plx120/24.03.2020. 
nr.P1x121/24.03.2020, ncPIx122/24.03.2020 şi nr.Pix123/24.03.2020, 
vä transmitem, alăturat, avizele Consiliului Legislativ referitoare 

la: 

-propunerea legisiativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al 
art .260 din Legea educa(iei nationale nr.1/2011; 

-propunerea legisiativă pentru organizarea şi func(ionarea 
Direc(iei de Investigare a Infracţiunilor de Nlediu, precum şi pentru 
modificarea şi eornpletarea unor acte normative; 

-propunerea Qegislativă pentru enodificarea şi coFnpletarea 
Legii educaţiei naţioaiale nr.1/2011; 

-propunerea legisQativă pentru nzodi%carea Legii educaţiei 
naţiouale nr.I/2011. 

În vederea facilitării analizei juridice a proiectelor, vă înaintăm, 
totodată, fşele actelor normative ineidente reglementărilor propuse, 
cu toate intervenţiile legislative suferite, astfel cum rezu]tă din 
evidenia iegislati-vă a Consiliului Legislativ. 

Cu deosebită considera(ie, 

Bucureşti 

Nr.A 314/1.04.2020 
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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarca lit.d), 
alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea lit.d), 
alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, transmisă 
de Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu adresa PLX120 din 
24.03.2020 şi inregistrată Ia Consiliul Legislativ cu 
nr.D281 /25.03.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri: . 

1. Propunerea legislativă are ca object modificarea art.260 alin.(1) 
lit.d) din Legea educaţiei naţionale nr.l /2011, ca modificările şi 
completăxile ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, demersul 
legislativ este justificat prin necesitatea corelării perioadei de 4 anj a 
mandatului inspectorilor şcolari generali, inspectorilor şcolari generali 
.adjuncţi, inspectorilor şcolari şi directorii caselor corpului didactic, cu 
una dintre condiţiile de ocupare a acestor funcţii referitoare la 
calificativul anuat, care se acordă pentru ultimii 5 an!. 

Propunerea se încadrează în categoria legilor organice, jar în 
apticarea prevederilor at.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesi7ată este Camera Deputaţilor. 

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consitiul Legislatjv nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 

3. Precizăm că alte două propuneri legislative, înregistrate la 
Camera Deputaţilor cu nr.pl-x 122/24.03.2020 şi nr.pl-x 
123/24.03.2020, care vizează intervenţii legislative asupra Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 



au fost transmise spre avizare Consiliului Legislativ, concomitent cu 
solicitarea avizării prozentei propuneri legislative. 

Pentru adoptarea unor soluţii legislative unitare, recomandăm 
dezbaterea concomitentă a acestora. 

4. Pentru o redactare specifică stilului normativ, propunem 
reformularea titlului, a art.i şi a art.II, astfel: 

„Lego pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.d) din Legea 
educaţiei naţionale m•.1/2011"; 

«Art.i — La articolul 260 alineatul (1) din Legea educaţiei 
naţionale m•.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,d) calificativul "foarte bine" obţinut în ultimii 4 ani;"». 
„Art.II — Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funeţiilor do inspector şcolar general, 
inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director 
at casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr.5557/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea funcfiei de inspector şcolar din 
inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ,ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr.5558/2011 cu modificările 

ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător, în termen de 30 de 
zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi." 

Bucurest' 
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EVENIMENTE SUFERITE de act at ... 

L. nr. 112011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 

Legea educajiei naţionale 
In pedoada 2019-2021 nu se aplică prevederiie art. 8. (O.U.G. nr. 114/2018 - M. Of. r,r. 1116/29 dec. 2018) 

i promulgată prin 0, nr. 3/2011  '  M. Of. nr. 18/101an. 2011 
Decret peniru ptemulgarea Legii educa4iei na('ionale 

? modific&l prin , L. or. 166/2011 ,  M. Of. nr: 700/7 oc[201 i 
Legs pontru modi0carea şl compietarea Legii educatiel 

_ 
na{ionaie nr. 1/2011 

~ modiffcăd prin . L. of. 283/2011 M..Ot nr 887/14 dec. 2011 
Loge privind aprobarea OrdonanSei de urgentă a Guvemuiui 
nr. 80/2010 pentm compietarea art. 11 din Ordonan{a de 
urgent a Guvemului nr. 37/2008 privind reglemenlarea unor 
măsud financiers in domeniul bugetar 

^ modifreări prin O.U.G, or. 21/2012 , M.Of. nr. 372/31 mai 2012 
Ordonan{a de urgenSă privind modificarea şi compietarea Legli 
educa{iei na{,onale nr, 1/2011 

- _--  -•----..,._--- • --~._.. .... 
^ modi0cări prin L. nr, 187/2012 ;  _ M. Of. nr.757/12 nov. 20i2 

Legs pentru punerea in apiicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

(v. Decizia i.C.CJ. nr. 4/2014- M. Of. nr. 434/13 jun. 2014) 

srrfoditiaăt'rprin=0.j1.G. lit. 84/2012_ _.. M:.4f,nr.845/13,dec.2012_ 
Ordonanjă de urgen{ă pdvind stabilirea salariilor personalului 
din sectorul bugetarin anul 2013, prorogarea unor termene 
din acts normative, precum şi unete măsud fiscal•bugetare 

aprobată prin L. nr_ 36/2014 M- Of. nr. 255/8 apr. 2014 

r madificări prin . O.11.0. nr. 92/2012 ' M. Of, nr. 864/19 dec. 2012 
Ordonan(ă de urgenta privind luarea unor măsurl in domeniul 
inva(amăntului şi cerceiăni, precum şl in ceea ca priveşte 
plate sumetorprevazufe in hotărări judecatoreşti devenite 
executorii in pedoada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 . 

tnodiftcă art. 247 lit, J), art. 250 /it lr); 
introduce /it. dl) la art 247 

pro rogă tort reua/ de /a art. 361 a/in. (3)/it. 
g) păuă la 1 /anuarie 20/3; 
păn6 la 3l dec. 20/2 nu se acor dă 
cupoaue/e sociale prevă_ute /a at. 27 a/in. 
(6); 
pănă !a inceputnl anutui;co/ar2012-2013 
rur se acor•dă finanarea de bază prevăaută 
ta art. 10! a/in, (2) 

modtfrcă art. 252 a/in. (/1 şi (2), art. 25$, 
art. 254 a/in. (11). (13), (16), (17) şi (19); 
tniroduce a/in. (3) /a art. 63, a/in. (4_1) la 
an, 158, a/in, (5,1/a art. 160, a/in. (1_i,) la 
art. 162, a/in. (9_i) la art. 193, a/in. (/1)1a 
an. 19$, alitt. (5) şi (6) la art. 252, art. 
254_I, atirt. (9,/la art. 255, a/in. (4_I) la 
art. 285, a/in. (6) Ia art. 289 

la data de 1 februarie 2014, orodffică art 
112 a/in. (6), art. 120 a/in. (2); 
introduce a/in. (7) şi (81 /a art. 112; 
abrogă art. 201 a/in. (3) 

prorogă tct•menut prevăart In art. $61 a/in, 
('3,1/it, g) pănă !a data de 1 ianuarie 2014 

modifică art. 66, art 85 a/in. (2), art. 104 
a/in. (.),art. 105 ails. (2) partea 
introductivă, art. 111 a/in. (6), art. 167 
a/in. (2), art, 172 a/in. (I) /it, a), art. 236 
alitr. (2), m2 284 a/in. (2), art, 288 a/in. 
(1), anexa; 
introduce a/in. ($_I) /a art, 211, /it. b_I) 
la an. 247, /it. c I) la art. 247, a/in. (6) şi 
(7) la art. 284, a/ta. (7,1/a art. 289; 
abrogă art. 172 a/in. (4), art 215, art 289 
a/in. (2)şi (4), ati. 301 atfa. (5) /it. b); 
prorogă prevederile art. 9 a/in. ('2), art. 
101 alln. (2), art. 27 alin. (6) şi art 361 
a/itt. (3) /it c) pănă to data de 31 
decent brie 2013 
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s modificări prin O.U.G, or. 14/2013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2413 
. 0rdonan{2 de urgen(ă privind modificarea şi cempletarea Legii 

educa{iei na(ionale nr. 1/2011 
aprcbată cu modificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. m. 345/6 ma12019 

9 modificări prin ''L. nr. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 
Lege peniru modificarea din, (3) al an. 96 din Lagea eduoa(ial 
na(ionale or. 1/2011 

,c completat prin L. or. 206/2013 M. Of, or; 403/4 iut. 2013 
Lege penim compietarea an. 112 din Legea educa{iei 
nalionale nr_ 112011 

+r admisă excapt•iă D.C.C. nr. 397/2013 - M. Of. nc.663/29 act 2013 
de flecOn54 prin Decizia on. 397 din 1 actombde 2013 refaritoare la exceppa do 

neconstltu(lonalltate a dlspozi(iilor an. 24 alln. (7) şl art. 289 
atm . (7) din Legea educaliei nationale or. 1t2011 

t2 modificări prin i?.C.C. on. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
Decizfa or. 397 din 1 octombrie 2013 referltoare la excsp(ie de 

. neconstitulionalilate a dispozijiilcr art. 284 alin. (7) şi sit. 289 
alin. (7) din Legea educatiei nationate or. 1t2011 

s modificărl prin  O_U_G. pr.117/2013 . M. Of. or. 543/30 dec. 203"
Ordonan(ă de urgenlă pdvind modificarea şi completarea Legil 
educa(iei na(ienale nr. 1/2011 şi pentnr hares unor măsuri in 
domeniul invă(ămănlului 

,< modlficări prin L. nr. 1/2014 M. Of. 
nr. 24/13 ian. 2014 

Loge peniru modi6carea art. 105 alin. (2) Iii, f) din Legea 
educa{iei nationale or. 1/2011 

os ădm3să ezcepjie. D.C.C, nrt06/2014 -_ . 'M. Of. nr. 238/3 apc 2014 . 
de neeonst, prin Deoizla nr. 108 din 27 februaria 2014 referlleare la excep3ia de 

neconstitu(Ionalitate a prevederilor ad. 253 alin. (i) III. a) şl b) 
din Legea educa{iet na(ionale or. 112011 
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nrodifrcă art. 263 afin. (10), anew; 
introduce alit,. (10 1) la an. 263 

nrodifrcă art. 96 aiin. (3) 

introduce a/in. (6_/) la art. 112 

art. 284 al/n. (7) şi art. 289 attn. (7) 

suspendă, pa a perioadă de 45 de site, 
prevederile an, 284 a/in. (7) şi art. 289 
aiin. (7): 

termenul se fmpl/neşte la 13 dec. 2013, 
după care opereacă prevederile art. 147 
alit,. (1) din Cansungia 

madlfrcă art. 16 aiin. (1) şi (2), art. 23, an. 
24 aiin. (1), art 31 aiin• (3), art. 32 al/n. 
(3), art. 33 aiin. (5) şi (61, art. 63 aiin. (1) 
tit. c), d), e) şiJ), art. 74 aiin. (5), an. 75 
aiin. (2), art. 76 aiin. (2) /it b), art 76 aiin. 
(4), art. 84 aiin. (1) şi (2), art. 85 a/nr. (2), 
art. 102 aiin. (2), art. 105 aiin. (1), art. 
111 a//ti. (4), at!. 136 aiin. (I), art. 160 
attn. (1), (2) şi (3), art. 193 al/n. (7) şi (9), 
art 197 tit b), art 205 aiin. (2), art. 206 
aiin. (2), art, 221 aiin. (2), art. 253, art. 
285 aiin. ({1, art. 296 aiin. (2), apt. 361 
a/in. (3) Ift. b), c) şi d); 
intmduce a/in. (9_1) - (93)/a art. 44, 
afiu. (3_1) la art. 71, aiin. (5_i) - (5_4) to 
art. 104, /it. 1) la apt. 105 aiin. (2), a/in.. (7) 
la art. 112, aiin. (7)/a art. 284, attn. (7) Ia 
art. 289, aiin. (3),,) /a art. 301; 
abrogă art. 30 a1/n. (3), art. 125 aiin.(/) /it. 
b), art 132 a/in. (5), art. 160 attn. (4), art. 
193 al/n. (10) 

nrodifrcă art. l05 aiin. (2) lit l 

an. 253 alit,. (1) lit a) şi b) 
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16 modificăd prin D.G.C, nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
Oecizia nr. 106 din 27 rebruarie 2014 reforiloare la exceptia de 
neconstitutionalilale a prevederilor art. 253 attn. (1) IiL a) şi b) 
dirt Legea educa{iei na(lonale nr. 1/2011 

17 modifirărt pdn C_-rir: 
3612014`~,— 

. : . 61..6f. nr. 255/8 apr. 2014 
Lege pentru aprobarea Ordonantet de urgentă a Guvamului 
nr. 8472012 privind slabllirea saladitor personalului din seclonrl 
bugetarPn anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

tamodlficăd prin  O.U.G. nr. 1612014  M. Of n1. 266/10 apr. 2014 

Ordonan(ă de urgenta pdvind modificarea şi completarea Legii 
educatiei na(ionale nr. 1/2011 

aprobată cu modi6cări prin L. nr. 112/2019 Ni. Of. nr. 46017 Iun. 2019 

snspendă penrry o periondă de 45 rile 
disport{life art. 253 atin. (/) lit. a) şi 
bXtennenud se irnplinecre 1a 18 nrai 2014) 
după care operează dispazi/ills art 147 
a/rs. (1} din consrirn(ie 

aprobă O. U.G. nr. 84/2012 

❑mdţJică an. 253; 
introduce pct. 60/a rrneră 
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t+modlicâriprin .¢,U.G.nr.49/2014.  Nt.Of.nr_486/301un._2014 
Ordonanlă de urgen(ă privind instituirea unor măsuri in 
domeniul educatiei, cercelării şliin(iGce şi pentnt modiricarea 
unor 3010 normative 

ao rectificare 

21 modificpri prin 

M. Of. nr. 662/9 662(Q sep: 2014 
RECTIFICARE 

6.U.G. nr. 83/2014 FJ. Of. nr. 925/18 dec. 2014 
Ordonanjă de urgenSă privind salarizarea personalului plătdt 
din ionduri publi0e in anul 2015, preoum şi alto măsuri in 
domeniul cheltuielJor publlce 

aprobală Cu modificări şi 1.. nr. 7112015 M. of. nr. 233/6 apr. 2015 
complelări prin 

rnodifrcă an. 23 a/in. (1) /it, c) pct. (iii, an. 
30 al/n. (2), art 44 a/in, (7), art. 44 al/n. 
(8), art 57 a/in. (4), art 88, art 89, art. 90 
a/in. (2), art. 92 a/in. (1), art. 94 a/in. (2) 
lit. B, mt. 95 alit,. (1) /it. nt), art. 96 a/in. 
(2), art. 96 alit,. (3) şi (4), art. 96 a/in. (8), 
art 101 a/in. (2), art 106, art 1/2  a/in. 
(4). a2 /12 alit,. (6, art. 1/4, art, 122 
a/in. (3), art. 129 at/n. (1), art 140 a/in, 
(4), art. 173 a/in. (1) şi (2), art 211 a/in. 
(6), art. 213 a/in. (4) şi (7), art. 214 a/in. 
(2), art. 227 a/in. (1) /it a), art. 327 a/in_ 
(3), art 236 a/in. (1) lit b) şi c), art. 236 
a/in. (2), art. 238 a/in. (1), art. 238 a/in. (6) 
şi (7), an. 239 alit,. (1), (2) şi (5), at, 240 
aids. (1), art. 247 /it. h), c), d), J) şi k), are 
248 a/in. (1), art. 248 a/in. (6), art 254 
a/in. (3), (4) şi (5), art 254 alit,, (8) /it, a), 
art 254 alitt (9), art 254 a/in. (10), art. 
254 a/in. (11), (13), (14), (15), (l6), Q8) şi 
(19), art. 257 a/in. (2) şi (3), art 258 a/in. 
(1), (3), (4), (5) şi (7), art 262 a/in. (3) lit, 
a), b). d), e) şij), art. 262 alitt. (4), art. 284 
aria. (2), art 284 Win, (6), art. 289 alit,. 
(6), art 291, art. 303 a/in, (4), art. 342 
alit,. (4), anaa; 
irrtradace a/in. (2,,,!? la art 9, a/in. (3_1) şi 
(3_2) la art. 44, a/in.(7_I) şi (7_2) la art. 
44, a/in, (51)/a art 78, a/in. (l2) la art 
78. a/in. (3) la at. 90, a/ir,. (2_t) şi (2i 2? 
la art. 92, a/ir,. (2) /a art 93, lit c) şi y) la 
art 94 a/in. (2), a/in. (21)/a art 96, alit,. 
(4_/) şi (4_2) la art. 96, /it 0 la art 111 
a/in. (1), a/in. (2_!) la art. 111, a/in, (4_1) 
/a art 112, a/in. (4) la art. 119, a/in. (4) to 
art. 122, at/n. (6) şi (7) to art. 138, a/in. 
(4_I) şi (‚4?,) la art 140, a/in. (6 )- (6_3) 
/a art. 142, a//ti. (7_i) - (7_3) /a an. /42, 
a/in. (11)/a art 164, /it c) la art. 171, 
a/in. (51)/a art. 173, a/in. (7) /a art. 173, 
a/in. (2_1) şi (2_V la art. 207, a/in. (4) şi 
(S) la aY, 227, a/in. (1_!) - (1_3) la art. 
238, a/irc (1 1)/a art 248, a/in. (7) la art. 
252, a/in. (8) la art. 254, attn. (9_I) - (9_4 
/a art. 254, a/tn. (101)/a art. 254, a/in. 
(‚191)/a art 254, alit,. (8) la art 258, lit 
d) la art. 262 a/in. (I), a/in. (5) şi (6) /a art 
262, a/in. (2_l) la an. 284, a/in. (8J 1a art 
284, alit,. (l7) şi (18) /a arc 304, a/in. (5) 
la art 342, a/in. (2) şi (3) la art. 352: 
abrogă art 96 a/in. (7) /it, e), art. 247 (it. 
b_7) şi c/). art 248 alln. (3) 

rectUiică art 4_I a//n. (4) 

pro'cderi/e art. 9 a/in. (2), art. 10/ alit,. 
(2) şi ale art 361 a/in. (3) /it. e) şi /it g) se 
proragă pănă la 31 decentbrie 20/6; 
cttpoanele prcvăwte la art, 27 a/in. (6) na 
se acordă părtă la 3/ decentbrie 20/6 
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