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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011

Senatul adopta prezentul proiect de lege

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

1. La Titlul IV, Capitolul I, dupa Sectiunea a 12-a, se introduce o noua 

sectiune, Sectiunea a 13-a, cuprinzand articolele, art.284* si 284^, cu urmatorul 
cuprins:

„Secfiunea a 13-a
Suspendarea contractului individual de muncd

Art.284* - Suspendarea de drept
(1) Contractul individual de munca se suspenda de drept in

urmatoarele situatii:
a) personalul angajat in unitatile de invatamant a fost trimis in 

judecata pentru savarsirea unor fapte contra libertatii si integritatii sexuale sau pentru 

orice alte fapte penale contra persoanei, savarsite cu intentie, pana la ramanerea 

defmitiva a hotararii judecatoresti;
b) fata de personalul angajat in unitatile de invatamant 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 

obligati i care impiedica exercitarea raportului de serviciu, in conditiile Legii 
nr. 13 5/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile 

ulterioare;
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c) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) in cazul prevazut la alin.(l) lit.a) si b), daca se constata ca cel in 

cauza a fost achitat prin sentinta definitiva, angajatul i§i reia activitatea anterioara §i i 
se plate§te, in temeiul normelor §i principiilor raspunderii civile contractuale, o 

despagubire egala cu salariul §i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendarii contractului.

Art.284^.- Suspendarea la initiativa conducerii unitatii de invatamant
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat, la initiativa 

conducerii unitatii de invatamant, in situatia in care fata de personalul angajat in 

unitatile de invatamant a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea unor 

fapte contra libertatii si integritatii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra
persoanei, savarsite cu intentie.

A

(2) In cazul prevazut la alin.(l), daca se constata ca cel in cauza a
fost achitat prin sentinta definitiva, angajatul i§i reia activitatea anterioara §i i se 

plate§te, in temeiul normelor §i principiilor raspunderii civile contractuale, o 

despagubire egala cu salariul §i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendarii contractului.”

2. La Titlul IV, Capitolul II, dupa Sectiunea a 9-a, se introduce o noua 

sectiune, Sectiunea a 10-a, cuprinzand articolele, art.327^ si 327^, cu urmatorui 
cuprins:

^Sectiunea a 10-a
Suspendarea contractului individual de munca

Art.327\- Suspendarea de drept
(1) Contractul individual de munca se suspenda de drept in

urmatoarele situatii:
a) cadrul didactic a fost trimis in judecata pentru savarsirea unor 

fapte contra libertatii si integritatii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra 

persoanei, savarsite 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. 13 5/2010 privind Codul de procedura 

penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) in alte cazuri prevazute de lege.
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(2) In cazul prevazut Ja alin.(l) lit.a) si b), daca se constata ca cel in 

cauza a fost achitat prin sentinta definitiva, angajatul i§i reia activitatea anterioara §i i 
se plate§te, in temeiul normelor §i principiilor raspunderii civile contractuale, o 

despagubire egala cu salariul §i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendarii contractului.

Art.327^.- Suspendarea la initiativa conducerii institutiei de mvatamant
superior

(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat, la initiativa 

conducerii institutiei de invatamant superior, in situatia in care fata de cadrul didactic 

a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea unor fapte contra libertatii si
integritatii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra persoanei, savarsite cu 

intentie.
(2) In cazul prevazut la alin.(l), daca se constata ca cel in cauza a 

fost achitat prin sentinta definitiva, angajatul i§i reia activitatea anterioara §i i se 

plate§te, in temeiul normelor §i principiilor raspunderii civile contractuale, o 

despagubire egala cu salariul §i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendarii contractului.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 17 mai 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 
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