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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 354/2014) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 354 din 16 septembrie 
2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea 
art.262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul modificării normelor didactice pentru profesorii/învățătorii din învățământul primar. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
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 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 23 septembrie 2014, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele motive: 

- în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, norma 
cadrelor didactice din învățământul primar este norma clasei. Disciplinele opționale și cele din trunchiul comun care sunt prevăzute 
în planurile de învățământ pentru învățământul primar sunt realizate de către învățătorii/profesorii pentru învățământul primar;  
 - încadrarea învățătorilor/profesorilor pentru învățământul primar cu normă didactică de 18 ore, ar implica restrângerea 
parțială a cadrelor didactice din învățământul primar; 

- prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014, la alineatul (4) al articolului 262 se prevede că ”norma didactică de 
predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) si e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o 
vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore 
săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat”. Pe cale de consecință, adoptarea soluției legislative de la 
punctul 2, s-ar crea un paralelism de legiferare; 
 - întrucât propunerea legislativă are implicații asupra bugetului de stat este necesară o informare cu privire la impactul 
soluțiilor propuse.  
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