
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 17 iunie 2022 
Nr. 4C-11/185 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 

I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare  
(PLx. 287/2022) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 287 din 18 mai 2022, Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

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

naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
156/17.02.2022, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.877/15.02.2022 și Punctul de vedere negativ al Guvernului.  

 
Proiectului de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.289 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul păstrării continuității 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. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 mai 2022, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a 
III-a din Constituția României, republicată. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de Lege 
în ședințe separate. 
 Comisia pentru muncă și protecție socială a dezbătut proiectul de lege și documentele conexe în ședința din data de 08 iunie 2022. 

La lucrările comisiei au participat deputații, membri ai comisiei, conform listei de prezentă. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc - secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege din următoarele 

considerente: 
- prin derogare de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispozițiile art.289 alin.(1) din Legea 

nr.1/2011 stabilesc, pentru personalul didactic și de cercetare, vârsta de pensionare la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați; 
- persoanele care aparțin categoriei profesionale anterior menționate au posibilitatea pensionării pentru limită de vârstă atât în condițiile 

prevăzute de Legea nr.263/2010, cât și la împlinirea vârstei de 65 de ani, potrivit dispozițiilor Legii nr.1/2011, cu posibilitatea continuării 
activității în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită 
de vârstă. Continuarea activității se face prin decizie a Senatului universitar, în baza criteriilor de performanță profesională și a situației 
financiare; 

- nu este corectă instituirea unei excepții de la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice întrucât 
legea care reglementează sistemul public de pensii și stabilește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este Legea nr.263/2010; 

- măsurile propuse sunt susceptibile de a încălca principiul autonomiei universitare cu privire la gestionarea resurselor umane. 
Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 15 iunie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 22 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat 

domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 12 voturi pentru adoptare și 10 abțineri, adoptarea proiectului de Lege 

cu amendamente admise din Anexă. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 

               SECRETAR 
         Filip HAVÂRNEANU 

  Șef birou Ioana Florina Mînzu
Consilier parlamentar Adrian Iacob
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr. 1/2011 cu m și c ult 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

 

Titlul Legii: Lege privind modificarea 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

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică  

2.  
--- 

 
--- 

Art. I. – Articolul 289 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, se modifică și se 
completează după cum urmează:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 

3.  
 

Art. 289. - (1) Personalul 
didactic și de cercetare se 
pensionează la împlinirea 
vârstei de 65 de ani. 
 
(2) [text abrogat la 19-dec-2012 de  OUG 
92/2012] 
 

Art. I. – 1). Conținutul alineatului (1) al art. 289 
se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Cadrele didactice și de cercetare titulare în 
învățământul superior se pensionează la data la 
care se încheie anul universitar pe parcursul 
căruia împlinesc vârsta de 65 de ani, prin excepție 
de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017. 

1. Alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Prin derogare de la prevederile alin. 
(1) din Legea-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice nr. 
153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, personalul didactic și de 
cercetare titular se pensionează la data la 
care se încheie anul universitar pe parcursul 
căruia împlinește vârsta de 65 de ani. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
 
Pentru 
reglementare 
corectă și 
completă 

4.  
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

2). După alineatul (1) al art. 289 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul 
cuprins: 
(11) Prin excepție de la alin.1 cadrele didactice sau 
de cercetare care doresc să se pensioneze la data 
la care împlinesc vârsta de 65 vor depune o cerere, 
către departamentul din care fac parte, cu cel 
puțin 30 de zile înainte de începerea anului 
universitar în care urmează să împlinească 65 de 
ani. 

2. După alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
 
”(11) Prin excepție de la prevederile alin. 
(1) personalul didactic și de cercetare care 
dorește să se pensioneze la data la care 
împlinește vârsta de 65 de ani va depune 
o cerere, către departamentul din care 
face parte, cu cel puțin 30 de zile înainte 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
 
Pentru 
corectitudinea 
normei și 
claritatea 
reglementării 
Pentru evitarea 
repetiției 
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(3) Senatul universitar din universitățile de stat, particulare 
și confesionale, în baza criteriilor de performanță 
profesională și a situației financiare, poate decide 
continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare 
după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală 
conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul 
universitar poate decide conferirea titlului onorific de 
profesor emerit, pentru excelență didactică și de cercetare, 
cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. 
Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată 
cu ora. 
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se 
aplică cadrelor didactice care beneficiază de prevederile 
alin. (3) și (4). 
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care 
instituțiile de învățământ superior nu pot acoperi normele 
cu titulari, pot hotărî menținerea calității de titular în 
învățământ și/sau în cercetare, cu toate drepturile și 
obligațiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării 
anuale a performanțelor academice, după o metodologie 
stabilită de senatul universitar.(OUG 49/2014) 
(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a 
personalului didactic pensionat se face anual, cu menținerea 
drepturilor și obligațiilor care decurg din activitatea 
didactică desfășurată avute anterior pensionării, cu 
aprobarea senatului universitar, conform metodologiei 
prevăzute la alin. (6), cu condiția suspendării pensiei pe 
durata reîncadrării. (OUG 117/2013)  
(7) (la data 29-oct-2013 a fost atacat de (excepție admisa) 
Decizia 397/2013 ) - [textul abrogat la 13-dec-2013 de 
Actul din Decizia 397/2013] 

de începerea anului universitar în care 
urmează să împlinească această vârstă. 

5.   
--- 

Art. II. – Prezenta modificare intră în vigoare 
începând cu anul universitar 2022-2023. 

Art. II. – Prevederile prezentei legi intră 
în vigoare începând cu anul universitar 
2022-2023. 

Pentru 
respectarea 
stilului 
normativ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


