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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Nr. LXVIII/755/2022

Către

Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin.[13 lit e) a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. Bl 19 din 16 martie 2022, a 
fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată, cu 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare (B119/2022), iniţiatori: Căuş Vasile-Aurel - 
deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; Kiss Jânos - deputat PNL; Moisin Radu-Marin - 
deputat PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare atât modificarea cât şi 
completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul păstrării continuităţii actului didactic pe tot parcursul 
anului universitar prin prelungirea contractului de muncă al cadrelor didactice 
universitare până la finalul anului universitar în care împlinesc vârsta de pensionare.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 21 martie 2022, a luat în 
dezbatere propunerea legislativă şi, cu unanimitate de voturi, a constatat că, aceasta 
face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 
lit.p) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor arL75 
alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

în data de 7 martie 2022, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a constatat, 
potrivit notei transmise de Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială din Camera Deputaţilor, că domeniul reglementat de această propunere 
legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, Senatul fiind prima 
cameră sesizată.

Menţionăm că reţinem opinia Camerei Deputaţilor pentru următoarele 
considerente:



> iniţiativa legislativă nu are în conţinutul său modificări privind organizarea 
generală a învăţământului;

> considerăm că Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a avut în vedere că 
normele prevăzute în iniţiativa legislativă reglementează prelungirea contractului 
de muncă a cadrelor didactice, care fac aplicabile dispoziţiile art.73 alin.[3] litp) din 
Constituţie, respectiv cele care privesc regimul general al raporturilor de muncă, 
deşi Consiliul Legislativ, prin avizul nr.l56 din 17.02.2022, menţionează că, prin 
obiectul său de reglementare, respectiv cel care priveşte organizarea generală a 
învăţământului, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
fiind incidente prevederile art73 alin.(3) lit.n) din Constituţia României, 
republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.fl) din Legea fundamentală, 
prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.
Membrii Comisiei pentru constituţionalitate, analizând iniţiativa legislativă, 

dispoziţiile legale în materie, în vigoare, precum şi jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale, cu unanimitate de voturi, au hotărât că, prevederile pe care le propun 
iniţiatorii, prin proiectul de act normativ, intră în sfera de reglementare a regimulului 
general privind raporturile de muncă, i.e. sub incidenţa dispoziţiilor constituţionale 
ale art.73 alin.(3) litp).

în consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent, în conformitate cu prevederile art35 alin.(l) lite) prima liniuţă din 
Regulamentul Senatului, republicat, să repartizeze propunerea legislativă 
menţionată către comisiile competente a o lua în dezbatere în funcţie de obiectul său 
de reglementare, pentru depunerea unor eventuale amendamente şi adoptarea avizelor, 
respectiv întocmirea raportului spre a fi înaintat plenului Senatului.

Preşedinte, Secretar,

Senator El^a-Simona SPĂTARII Senator Cristian-Aug iemkscu’ Ţâgârlaş
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