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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 28 aprilie 2020 
Nr.4c-11/116 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea lit. d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Plx. 120/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.120 din 14 aprilie 2020, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea lit. d), alin.(1) al 
art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr. 286/01.04.2020. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul corelării criteriilor de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral evaluate 
în cadrul concursurilor de ocupare a funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare - inspectori școlari generali, inspectori școlari 
generali adjuncți, inspectori școlari -  şi de director la casa corpului didactic cu perioada de 4 ani a mandatului acestora.  

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
 

În baza prevederilor art. 55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 28 aprilie 2020, Comisia cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 abținere, a propus 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU         

 

                            SECRETAR
Robert Nicolae TURCESCU 

 
 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor
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                       Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 1/2011, cu m si c ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  
--- 
 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea lit. d), alin.(1) al art. 260 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 
 

--- 

Art. I: Lit. d), alin. (1) al articolului 
260 din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18 
din data de 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Art. I – La articolul 260 alineatul (1) 
din Legea educației naționale nr. 
1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18 
din 10 ianuarie 2011, cu modificările 
și completările ulterioare, litera d) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
 
Art. 260 - (1) Funcţiile de conducere din 
inspectoratele şcolare şi de director la casa 
corpului didactic se ocupă, prin concurs, de către 
cadre didactice titulare, cu diplomă de licenţă, 
membre ale corpului naţional de experţi în 
management educaţional, care îndeplinesc 
criteriile de competenţă profesională, managerială 
şi de prestigiu moral evaluate prin: 
a) curriculum vitae; 
b) calităţi dovedite în activitatea didactică şi în 
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, 
anterioare, în sistemul naţional de învăţământ; 
c) titlul de doctor sau gradul didactic I; 
d) calificativul "foarte bine" 
obţinut în ultimii 5 ani; 
e) interviu în faţa unei comisii de concurs privind 
managementul educaţional şi deontologia profesională. 
(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector 
şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi 

(1) Funcțiile de conducere din 
inspectoratele școlare și de director la 
casa corpului didactic se ocupă, prin 
concurs, de către cadre didactice 
titulare, cu diplomă de licență, 
membre ale corpului național de 
experți în management educațional, 
care îndeplinesc criteriile de 
competență profesională, managerială 
și de prestigiu moral evaluate prin: 
…. 
d) calificativul “foarte bine” obținut în 
ultimii 4 ani; 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Text nemodificat 
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director la casa corpului didactic se desfăşoară la sediul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcţiilor de 
inspector şcolar general, de inspector şcolar general 
adjunct şi de director la casa corpului didactic, numită 
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului, este alcătuită din 5 membri, dintre care: 
a) pentru funcţia de inspector şcolar general: 
(i) secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, 
în calitate de preşedinte; 
(ii) 3 inspectori şcolari generali din teritoriu; 
(iii) un director din Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu competenţe în domeniu; 
b) pentru funcţia de inspector şcolar general adjunct şi 
de director la casa corpului didactic: 
(i) secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, 
în calitate de preşedinte; 
(ii) 2 inspectori şcolari generali din teritoriu; 
(iii) inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar 
pentru care se organizează concursul; 
(iv) un director din Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu competenţe în domeniu. 
(4) În comisiile de concurs participă, cu statut de 
observator, reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de ramură a învăţământului. 
(5) Contestaţiile la hotărârile comisiei prevăzute la alin. 
(3) se adresează ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, în termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea 
acestuia poate fi atacată la instanţa de judecată 
competentă. 

4.  
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. II.: În termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se modifică în mod 
corespunzător: 
a) Metodologia de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar 
din inspectoratele școlare, aprobat de 
Ordinul nr. 5558/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 734 din data de 19 
octombrie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare;

Art. II - Metodologia de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar 
general, inspector școlar general 
adjunct din inspectoratele școlare și de 
director al casei corpului didactic, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 5557/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și 
Metodologia de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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b) Metodologia de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcției de inspector școlar 
general, inspector școlar general 
adjunct din inspectoratele școlare și de 
director al casei corpului didactic  
aprobat de Ordinul nr. 5557/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 753 din data 
de 26 octombrie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

din inspectoratele școlare, aprobată 
prin Ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 
5558/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se vor 
modifica în mod corespunzător, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  

 


