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1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 177 din 2 iunie 2021, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. 

 
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 între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.366/24.05.2021 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social cu nr. 4032/19.05.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.263 alin.(10) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul modificării tezei a II-a, în sensul ca liderii de sindicat desemnați de federațiile 
sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului 
de învățământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, să nu mai beneficieze de același drept ca și personalul 
didactic de conducere, de îndrumare și de control, adică de degrevare totală sau parțială, ci doar de degrevare parțială.  
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituția României, republicată. 
 
  În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul George Adrian Purcaru 
- vicepreședinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. 

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 15 septembrie 2021, Comisia, cu 13 voturi pentru respingere, 9 voturi împotriva 
respingerii și 1 abținere, a hotărât respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:  
 - în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, degrevarea liderilor 
sindicali a fost reglementată prin Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar 
(CCMUNSAIP), care la art. 94 alin. (1) prevede că ”pentru participarea la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului 
de învățământ, sunt degrevate la nivel național cadre didactice, în echivalentul a maximum 115 de norme/posturi didactice, la 
propunerea federațiilor sindicale semnatare ale prezentului contract”, iar la alin. (2) ”desemnarea cadrelor didactice prevăzute la 
alin. (1) se face de către federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, iar listele cuprinzând persoanele 
degrevate sunt aprobate prin ordin al ministrului educației”. Prevederile contractului colectiv de muncă sunt aplicabile în toate 
unitățile de învățământ, în raport de prevederile art. 14 din contract, precum și față de dispozițiile potrivit art. 133 alin. (1) lit. c) și 
art. 148 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Obligativitatea clauzelor 
contractelor colective de muncă este garantată de Constituția României, care, la art. 41 alin. (5), prevede: „Dreptul la negocieri 
colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate”. În sensul obligativității clauzelor 
contractelor colective de muncă este și practica instanțelor de judecată, care, prin hotărâri, au anulat articole din hotărâri ale 
Guvernului sau din ordine ale ministrului educației (acte administrative cu caracter normativ) pentru încălcarea dispozițiilor 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură învățământ; 
 - liderii de sindicat participă la monitorizarea și evaluarea calității sistemului de învățământ și depun rapoarte de activitate - fie 
la inspectoratele școlare, fie la Ministerul Educației, în baza cărora sunt remunerați, conform OMEN nr. 4782/14.08.2019. Activitatea 
de monitorizare și evaluare presupune, printre altele, participare la ședințele: consiliilor de administrație ale inspectoratelor școlare 
județene, comisiilor paritare, comisiilor tehnice, comisiilor de negociere, comisiilor de dialog social, comisiilor de mobilitate, 
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comisiilor de concurs, comisiilor de evaluare, comisiilor de contestații și altele asemenea, precum și la ședințe cu directorii. Pentru 
a-și putea îndeplini atribuțiile ca lideri de sindicat este necesar să rămână la latitudinea acestora dacă optează pentru degrevare totală 
sau parțială.  
  - argumentul prezentat în expunerea de motive, conform căruia liderii de sindicat se ”deprofesionalizează” și nu trebuie plătiți 
pentru o muncă pe care nu o efectuează, nu are în vedere rolul acestora în activitatea de monitorizare și evaluare a calității în sistemul 
de învățământ. Urmând motivarea inițiatorilor, se poate înțelege că doar pentru acele persoane care au degrevare totală poate interveni 
"deprofesionalizarea". Necesitatea degrevării de norma didactică a avut la bază faptul că o parte dintre persoanele care beneficiază 
de degrevarea de normă, exercită funcții de educatoare/educator/ învățătoare/ învățător, sunt încadrați pe post didactic și nu au o 
normă de predare săptămânală, astfel încât nu există posibilitatea degrevării parțiale a acestora.  
  
 
  
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                    

                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 
 

  Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


