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CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 
iNTRAREPUNCTE DE VEDERE lESI

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Legii educatiei nationale 1/2011 (pl-x 377/24.06.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fiinctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii educa}iei 

nafionale 1/2011 (pl-x 377/24.06.2020).

A

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si complet^ile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 1.07.2020, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotar&'ii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, pMle reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii asocialiilor §i fundaliilor neguvemamentale ale societalii civile §i 4 

reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 
normativ;

^ reprezentantii partii sindicale si 3 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• astfel de propuneri de modificare a legii trebuie sa faca parte dintr-o strategie a 

ministerului de resort, iar decizia de suplimentare a tipului de activitati pentru cadrele 

didactice se poate lua numai dupa discutii cu partenerii de dialog social, implicatiile 

fiind majore;
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•
• este vorba despre o noua pedagogic care nu se poate introduce intr-o lege fara a fi 

pregatita in prealabil. Trebuie sa fie umarita ca tema permanenta intr-o strategic de 

dezvoltare a invat^antului inipata de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

• nu pot fi introduse obligatii in Legea educatiei nationale pentru autoritatile 

administratiei publice locale. Mai degraba se poate introduce la capitolul care se refera 

la finantarea unitatilor de invatamant. Se propune introducerea art.70^ Acest articol nu 

poate face parte din Legea educafiei nationale, ci dintr-o stragie nationals initiata de 

Guvemul Romaniei;

• la art. 13, dupa alin. (2), este necesara introducerea unui nou alineat, alin. (3), intrucat 

forma propusa reglementeaza activitati didactice desfasurate in mediul online in afara 

programului didactic fata in fata, fara sa l^ureasca cine deruleaza aceste activitati si 

cum este cuantificat timpul de lucru. Exprimarea este eronata, deoarece institutiile 

publice de invatamant nu pot “acorda asistenta prin mijloace electronice”, ci doar 

personalul didactic de predare care indeplineste anumite conditii poate desfasura astfel 

de activitati;

• denumirea “Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului” din cuprinsul 

proiectului legislativ este perimata, aceasta trebuind a fi inlocuita cu “Ministerul 
Educatiei si Cercetarii”;

• art. 70 alin. (3), a§a cum apare acesta in cuprinsul propunerii legislative, presupune 

introducerea unui nou concept de predare, care nu este reglementat in prezent, respectiv 

“acordarea de asistenta elevilor in timpul sau in afara activitati! didactice fata in fata”. 

Este vorba despre un nou tip de pedagogie, care nu poate fi introdus intr-o lege f^a o 

pregatire prealabila temeinica. Mai degraba acest concept se preteaza la o strategic pe 

termen lung de dezvoltare a invat^antului, strategic pe care ar trebui sa o initieze 

Ministerul Ediicafiei §i Cercetarii.
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