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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (plx80/8.02.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

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

lit. a) din Regulamentul de organizare §i flmctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Legii 

educatiei nationale nr. 1/2011 (plx80/8.02.2021).

A ^

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

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 18.02.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

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

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
a) reprezentanfii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• propunerea legislativa are ca obiect completarea Legii nr. 1/2011, in sensul 

instituirii situatiilor in care contractul individual de munca al cadrului didactic poate 

fi suspendat de drept sau la initiativa angajatorului. Aceste prevederi sunt deja 

reglementate expres de art. 50 si art. 52 din Codul Muncii. Legea educatiei 

nationale este lege speciala in raport de Codul Muncii. Atunci cand aceasta nu 

confine prevederi speciale, se aplica regulile generale de drept. in materia
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raspunderii disciplinare a personalului didactic, Legea nr. 1/2011 contine dispozitii 

derogatorii, insa, in materia incheierii, modificarii §i suspendarii contractului 

individual de munca, asemenea dispozitii nu exista, astfel ca se aplica legislatia 

mimcii, ceea ce se §i intampla;

• din modul de formulare a propunerii legislative rezulta ca suspendarea contractului 

individual de munca opereaza numai in cele 2 situatii stipulate in cuprinsul textului. 

Enumerarea este limitativa, fiind astfel eliminate suspendarea de drept a 

contractului individual de munca in situatia concediilor de matemitate sau a 

concediilor pentru incapacitate temporara de munea, ceea ce este inadmisibil;

• sintagma "alte fapte penale incompatibile cu functia detinuta" este extrem de vaga si 

poate faee loe unor abuzuri.

c) reprezentantii asoeiatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu propunerile de 

modiflcare prevazute in Anexa.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION
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Anexa

Propuneri de modiflcare aferente

propunerii legislativepentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (plx80/8.02.2021)

Nr. crt. Text initial Text propus Motivatie
Art. 284^^
Suspendarea de drept
Contractul individual de munca se

Art. 284*
Suspendarea de drept
Contractul individual de munca se

1. Formularea „orice alte fapte penale 
incompatibile cu functia detinuta” este 
nespecifica, vaga, lasand textul de act 
normativ interpretabil, ceea ce poate 
genera aplicari neunitare. Astfel, se 
recomanda clarificarea acestei formulari, 
cu incadrarea specifica a faptelor penale la 
care se face referire.

suspends de drept in urmatoarele situatii:
a) cadrul didactic a fost trimis in judecata 
pentru savar§irea unor fapte contra 
libertatii §i integritatii sexuale sau pentru 
orice alte fapte penale incompatibile cu 
functia detinuta, pana la ramanerea 
defmitiva a hotararii judecatore§ti;
b) fata de cadrul didactic a fost dispusa 
refinerea, arestul la domiciliu, arestarea 
prevent!va, precum §i controlul judiciar sau 
controlul judiciar pe cautiune, daca in 
sarcina acestuia au fost stabilite obligati! 
care impiedica exercitarea raportului de 
serviciu, in conditiile Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedura penala, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

suspends de drept in urmStoarele situatii:
a) cadrul didactic a fost trimis in judecatS 
pentru sSvarsirea unor fapte contra 
libertStii si integritStii sexuale sau pentru 
orice alte fapte penale contra persoanei, 
savarsite cu intenfie, panS la rSmanerea 
definitivS a hotSrarii judecStore§ti;
b) fats de cadrul didactic a fost dispusS 
retinerea, arestul la domiciliu, arestarea 
preventivS, precum §i controlul judiciar sau 
controlul judiciar pe cautiune, dacS in 
sarcina acestuia au fost stabilite obligati! 
care impiedicS exercitarea raportului de 
serviciu, in conditiile Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedurS penalS, cu 
modificSrile si completSrile ulterioare.

Art. 284^ Art. 284^2. Conform legislatiei in vigoare, structurile 
educationale 
preuniversitar poartS denumirea de 
„unita|i de invStSmant” (vezi articolul 22 
din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, 
cu modificSrile §i completSrile ulterioare).

Suspendarea la initiativa conducerii 
institutiei de mvdtdmdnt 
Contractul individual de muncS se 
suspends, la initiativa conducerii 
institutiei de invStSmant, in situa^ia in care

Suspendarea la initiativa conducerii 
unitatii de mvdtdmdnt 
Contractul individual de muncS se 
suspends, la initiativa conducerii unitatii 
de invStSmant, in situatia in care fatS de

din invStSmantul



Nr. crt. Text initial Text propus Motiva|ie
fata de cadrul didactic a fost pusa in 
miscare actiunea penala pentru savar§irea 
unor fapte contra libertatii §i integritatii 
sexuale sau pentru orice alte fapte 
penale incompatibile cu funcfia detinuta.

cadrul didactic a fost pusa in miscare 
actiunea penala pentru savar§irea unor 
fapte eontra libertatii si integritatii sexuale
sau pentru orice alte fapte penale contra 
persoanei, savarsite cu inten^ie.

iar cele din invatamantul universitare de 
„institutii de invatamant superior” (vezi 
articolul 114 din Legea Educatiei
Nationale nr. 1/2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare). Avand in vedere 
ca articolul 284^ este propus a fi introdus 
in cadrul Capitolului I din Titlul IV al 
Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 
{Statutul personalului didactic din
invatamantul preuniversitar), eare face 
referire exclusiv la invatamantul
preuniversitar, denumirea folosita pentru 
un fumizor de educatie trebuie armonizata 
cu prevederile legale, prin folosirea 
termenului de „unita|i” de invatamant, nu 
„institutii”.

Formularea „orice alte fapte penale 
incompatibile eu functia detinuta” este 
nespecifica, vaga, lasand textul de act 
normativ interpretabil, ceea ce poate 
genera aplicari neunitare. Astfel, se 
reeomanda clarificarea acestei formulari, 
cu incadrarea specified a faptelor penale la 
care se face referire.

Art. 327^
Suspendarea de drept 
Contractul individual de mxmea se 
suspends de drept in urmatoarele situatii: 
a) cadrul didactic a fost trimis in judecata 
pentru savarsirea unor fapte eontra 
libertatii si integritatii sexuale sau pentru

Art. 327*
Suspendarea de drept 
Contractul individual de mimca se 
suspends de drept in urmStoarele situatii: 
a) cadrul didactic a fost trimis in judecatS 
pentru sSvarsirea unor fapte contra 
libertStii si integritStii sexuale sau pentru

Formularea „orice alte fapte penale 
incompatibile cu functia detinutS” este 
nespecificS, vagS, iSsand textul de act 
normativ interpretabil, ceea ce poate 
genera aplieSri neunitare. Astfel, se 
recomandS clarifiearea acestei formulSri, 
cu incadrarea specified a faptelor penale la

3.



Nr. crt. Text initial Text propus Motivatie
orice alte fapte penale incompatibile cu 
func|ia detinuta, pana la ramanerea 
definitiva a hotararii Judecatore§ti; 
b) fata de cadrul didactic a fost dispusa 
retinerea, arestul la domiciliu, arestarea 
preventiva, precum §i controlul judiciar sau 
controlul judiciar pe cautiune, daca in 
sarcina acestuia au fost stabilite obligatii 
care impiedica exercitarea raportului de 
serviciu, in conditiile Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedura penala, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

orice alte fapte penale contra persoanei, 
savar^ite cu intentie, pana la ramanerea 
definitiva a hotararii Judecatoresti; 
b) fata de cadrul didactic a fost dispusa 
retinerea, arestul la domiciliu, arestarea 
preventiva, precum si controlul judiciar sau 
controlul judiciar pe cautiune, daca in 
sarcina acestuia au fost stabilite obligatii 
care impiedica exercitarea raportului de 
serviciu, in conditiile Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedura penala, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

care se face referire.

Art. 327'' Art. 327^4. Formularea „orice alte fapte penale 
incompatibile cu functia detinuta” este 
nespecifica, vaga, lasand textul de act 
normativ interpretabil, ceea ce poate 
genera aplicari neunitare. Astfel, se 
recomanda clarificarea acestei formulari, 
cu incadrarea specifica a faptelor penale la 
care se face referire.

Suspendarea la initiativa conducerii 
institutiei de invdtdmdnt superior 
Contractul individual de munca se 
suspends, la initiativa conducerii institutiei 
de invatamant superior, in situatia in care 
fata de cadrul didactic a fost pusa in 
miscare actiunea penala pentru savar§irea 
unor fapte contra libertatii si integritatii 
sexuale sau pentru orice alte fapte 
penale incompatibile cu functia definuta.

Suspendarea la initiativa conducerii 
institutiei de invdtdmdnt superior 
Contractul individual de munca se 
suspends, la initiativa conducerii institutiei 
de invStSmant superior, in situatia in care 
fafS de cadrul didactic a fost pusS in 
mi§care actiunea penalS pentru sSvar§irea 
unor fapte contra libertStii §i integritStii 
sexuale sau pentru orice alte fapte 
penale contra persoanei, savarsite cu 
intenfie.




