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asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.l8, din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare 

(L174/2022)
în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L174/2022, au fost sesizate de către Biroul 
permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării Raportului comun asupra 
Propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.l8, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiatori: Băcanu Cristian-Tudor - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel - 
deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; Morga Maria-Gabriela - deputat PNL; Kiss |ânos - 
deputat PNL; Moisin Radu-Marin - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Stoica 
Ştefan-Bucur - deputat PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.289 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Astfel, se propune păstrarea 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.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat propunerea legislativă şi 
au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au transmis aviz favorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art. 63 
din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului, domnul Sorin Ion - secretar de 
stat în cadrul Ministerului Educaţiei.

■ în cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
adoptate şi se regăsesc în Anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

în urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, 
să adopte raport comun de admitere, cu amendamente admise.

Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supun 
spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere cu 
amendamente admise, precum şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul'de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.[l) din 
Constituţie.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(7) pct. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat. Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Cosmin-Marian POTERAŞSenator Moni^-Cristina ANISIE

Preşedinte, Secretar,

RfiTARU Senator Laura GEORGESCUSenator Ian
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ANEXA la Raportul comun cu Nr. XXVIII/80/2022
Nr.XXVII/53/2022

AMENDAMENTE ADMISE
La Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,

partea I, nr.l8, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare 
_________________________________________________fL174/2022)______________________________________________________

Motivare/Autor amendamentNr. Text propunere legislativă Amendament
crt.

îndreptare eroare materială1.
Art.l Art.I

Conţinutul alineatului (1) al art.289 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Cadrele didactice şi de cercetare titulare în 
învăţământul superior se pensionează la data ia 
care se încheie anul universitar pe parcursul 
căruia împlinesc vârsta de 65 de ani, prin excepţie 
de Ia prevederile Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice.

1.)Conţinutul alineatului (1) al art.289 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Cadrele didactice şi de cercetare titulare în 
învăţământul superior se pensionează la data la care 
se încheie anul universitar pe parcursul căruia 
împlinesc vârsta de 65 de ani, prin excepţie de la 
prevederile Legii - cadru nr.153/2017.

1.)

2. 2.După alineatul (1 ) se introduce un nou 
alineat, alineatul (l^), care va avea următorul 
cuprins:

2.Alineatul (1^) al art.289 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

[1^) Prin excepţie de la alin. 1 cadrele 
didactice sau de cercetare care doresc să se

Pentru o exprimare corectă

Autor amendament: Comisia 
pentru învăţământ(1^] Prin excepţie de la alin. 1 cadrele 

didactice sau de cercetare care doresc să se pensioneze Ia data la care împlinesc vârsta de 
65 de ani vor depune o cerere, către 
departamentul din care fac parte, cu cel puţin 
30 de zile înainte de începerea anului 
universitar în care urmează să împlinească 65 
de ani.

pensioneze la data la care împlinesc vârsta de 65 
vor depune o cerere, către departamentul din 
care fac parte, cu cel puţin 30 de zile înainte de 
începerea anului universitar în care urmează să 
împlinească 65 de ani.
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