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PRIM MINISTRU

Doamna pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu^ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatoml

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd pentru modificarea §i completarea Legii 

educatiei na^ionale nr. 1/2011, ini^iata de domnul deputat UDMR Szabo 

Odon impreuna cu un grup de parlamentari UDMR, USR, ALDE, PSD, PNL 

§i Minoritati Na^ionale (Plx. 399/2020, Bp. 503/2020).

Principalele reglementariI.

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i 
completarea Legii educatiei nafionale nr. 1/2011, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare, in sensul modificarii modalitatii de deta§are a 

cadrelor didactice prin instituirea unei perioade de 4 ani de prezen^a 

obligatorie a cadrului didactic la catedra la care este titular.
Potrivit Expunerii de motive, initiativa legislativa are in vedere 

exclusiv deta§arile care se realizeaza pe posturi didactice intre §coli §i nu 

afecteaza deta§area in interesul invatamantului la nivelul inspectoratelor 

§colare, institutiilor conexe sau minister.

II. Observatii

1. Referitor la pet. 1 din ini^iativa legislativa, respectiv modificarea 

alin. (1) al art. 99 din initiativa legislativa, mentionam ca redactarea propusa 

nu tine cont de interven^iile normative survenite intre anii 2019 §i 2020. 
Astfel, potrivit capitolului II, punctul III din Ordonanta de urgenfd a 

Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor mdsuri la nivelul
1



^ administra^iei publice centrale §i pentru modificarea §i completarea unor 

acte normative, cu modificdrile completdrile ulterioare, s-a inflin^at 

Centrul National de Politici §i Evaluare in Educatie, prin preluarea activitatii 

§i structurii Institutului de §tiinte ale Educatiei §i ale Centrului National 

pentru Evaluare §i Examinare.
De asemenea, conform Anexei 7 din Hotdrdrea Guvernului 

nr. 24/2020 privind organizarea §i functionarea Ministerului Educatiei §i 
Cercetdrii, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, Centrul National de 

Politici §i Evaluare in Educatie este o institutie/unitate care functioneaza in 

subordinea Ministerului Educatiei (MEd). Reinfiintarea unei institutii aflate 

in subordinea ministerului se poate realiza doar prin hotarare a Guvernului.
In consecinta, de lege lata, nu se mai poate face referire la Institutul de 

§tiinte ale Educatiei.

2. La punctul 2, eliminarea sintagmei Jn ultimii 6 anf din forma aflata 

in vigoare va avea ca rezultat o dubla reglementare a aceleia§i situatii, in 

sensul ca la lit. a) alin. (7) al art. 252 exista aceea§i prevedere, dar intr-o alta 

formulare.
Totodata, durata de 6 ani prevazuta in forma actuala a Legii nr. 1/2011 

este suficienta pentru realizarea transferului pentru solutionarea restrangerii 

de activitate/pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant de catre 

cadrele didactice interesate.

3. La pet. 3, semnalam ca denumirea actuala a ministerului vizat este 

„Ministerul Educatief\ potrivit art. 4 din Ordonanta de urgentd a 

Guvernului nr. 212 din 28 decemhrie 2020privind stabilirea unor mdsuri la 

nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea f completarea 

unor acte normative.

4. Modificarile propuse la pet. 3 §i 4 sunt mult mai restrictive fata de 

actualele prevederi ale legii sus-mentionate privind deta§area personalului 

didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar. In prezent, in 

Legea nr. 1/2011, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, se prevede 

posibilitatea ca deta§area personalului didactic de predare titular din 

invatamantul preuniversitar, la cerere, prin concurs sau concurs specific, sa 

se realizeze pe o durata de 5 ani, care acopera perioada maxima de 

§colarizare pentru toate nivelurile sistemului national de invatamant 

preuniversitar, asigurandu-se astfel continuitatea activitatii didactice de 

predare la acelea§i clase sau grupe de elevi/pre§colari pe intreaga perioada 

de §colarizare in cadrul unui nivel de invatamant. De asemenea, instituirea



. condi^iei ca aprobarile deta§arilor personalului didactic sa fie de competenfa 

consiliilor de administrafie ale unitafilor de invafamant deschide calea 

subiectivismului.

5. Referitor la completarea cu un nou alineat, alin. (6^) a art. 236, 
apreciem ca, potrivit normelor de dreptul muncii, orice ora platita trebuie sa 

se regaseasca intr-un post, motiv pentru care aceasta propunere nu este 

justificata.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu susfine adoptarea acestei initiative legislative in 

forma prezentata.

Cu stima.
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU

Pre§edintele Senatului
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