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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 11 octombrie 2022 
Nr.4C-11/290 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
(Plx. 417/2022) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 417 din 01 septembrie 2022, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul 

favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.823/14.07.2022 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 4290/12.07.2022, Punctul 
de vedere negativ al Guvernului  nr.10293/19.09.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 49 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, cu un nou alineat, în vederea sprijinirii procesului de integrare a copiilor cu dizabilități. În acest sens, școlile pentru 
copiii cu nevoi speciale vor avea atribuții noi: vor oferi suport și consultanță pentru învățământul de masă, precum și toate resursele necesare 
(documente în formate accesibile, dispozitive tehnice speciale, cursuri, activități educative, terapii specifice etc.); vor deveni hub-uri de resurse 
și cunoștințe pentru școlile de masă. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 18 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul deputat Alin-Gabriel Apostol - inițiator;  
  

 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 11 octombrie  2022, Comisia, cu 14 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, a propus respingerea 
propunerii legislative din următoarele motive: 

- inițiativa propune atribuții extinse pentru personalul angajat în învățământul special, schimbările preconizate fiind orientate spre faptul 
că școlile pentru copiii cu nevoi speciale vor avea atribuții noi, și anume vor oferi suport, consultanță și toate resursele necesare pentru 
învățământul de masă și vor deveni hub-uri de resurse și cunoștințe pentru școlile de masă. La implementarea acestor noi atribuții nu se ia în 
analiză sau în considerare timpul efectiv de lucru al personalului angajat în aceste unități cu proprii elevi, inventarul redus al dispozitivelor 
tehnice speciale existente în școlile speciale și modalitatea/posibilitatea de utilizare a acestor dispozitive de numărul foarte mare de elevi cu 
dizabilități/CES integrați în învățământul de masă, în numeroase unități de învățământ, sau personalul didactic insuficient din școlile speciale 
în comparație cu număr de elevi cu dizabilități/CES din unitățile de învățământ de învățământ de masă. Astfel, nu se observă imposibilitatea de 
a realiza atribuțiile propuse de inițiativă; 

- modul în care este formulat textul noului alineat poate conduce la apariția unor confuzii cu privire la centrele județene de resurse și 
asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE,) care sunt unități conexe ale 
învățământului preuniversitar, conform art. 99 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Atribuțiile CJRAE/CMBRAE sunt reglementate de prevederile 
art. 476, art. 50 și art. 51 din Legea nr. 1/2011 și de Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5574/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă. În prezent, în școlile speciale sunt 24.663 de elevi, iar numărul cadrelor didactice de predare/terapii (profesori 
de psihopedagogie specială, psihopedagogi, profesori-educatori), al cadrelor didactice auxiliare, al personalului nedidactic încadrat special 
pentru această categorie de elevi înregistrează deja un deficit major în raport cu nevoia identificată privind școlarizarea/acordarea terapiilor 
copiilor/elevilor cu nevoi speciale, se impune alocarea unor resurse financiare, umane, de patrimoniu, suplimentare, în afară de cele referitoare 
la salarizare, întreținerea și dotarea spațiilor în care își desfășoară activitatea, atât pentru cei 24.663 de elevi aflați deja în școlile speciale, cât și 
pentru cei 36.213 de elevi cu dizabilități/nevoi speciale școlarizați în unități de învățământ de masă; 

- pentru ca școlile speciale să devină centre de suport și consultanță pentru învățământul de masă este necesară alocarea de resurse 
bugetare consistente pentru normarea suplimentară a personalului de specialitate și dotarea cu mijloace și materiale de specialitate. În momentul 
de față, școlile speciale se confruntă cu un deficit de resurse materiale și umane, fără a se include și aceste noi atribuții; 

- la nivel european, educarea copiilor cu dizabilități are loc într-o varietate de instituții, iar în multe țări acestea funcționează în două 
sisteme paralele - special și inclusiv. Educația specială este influențată de schimbările din societate și își găsește noi roluri și responsabilități. 
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Rolul școlilor speciale depinde de sistemul educațional din fiecare țară. În general, școlile speciale din Europa se transformă în centre de resurse. 
Responsabilitățile acestor centre sunt diverse, însă, în principiu, ele doar creează și diseminează materiale și metode de lucru, oferă sprijin 
școlilor de masă și părinților, oferă formare și cursuri cadrelor didactice și altor profesioniști, oferă sprijin individual de scurtă durată elevilor 
și oferă sprijin elevilor în trecerea spre piața muncii. În acest context, se evidențiază câteva direcții: în țările în care există atât școli speciale, 
cât și școli integrate sau incluzive, se dezvoltă diverse forme de colaborare între aceste structuri (iar școlile speciale se transformă adeseori în 
centre de resurse pentru școlile incluzive); un procent mare de elevi cu dizabilități sunt educați în școli speciale în țările în care există un sistem 
educațional special bine consolidat, pentru diverse tipuri de dizabilități; 

- noul proiect de Lege pentru sistemul de învățământ preuniversitar sprijină tranziția tuturor școlilor către un sistem pedagogic diferențiat 
pe un model pedagogic de intervenție în trei pași, care ghidează personalitatea strategiei pedagogice pentru fiecare elev în funcție de nevoile 
sale, în detrimentul identificării doar a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Acest proiect va asigura cadrul legal pentru ca, începând 
cu grupa mică din învățământul preșcolar, pentru respectarea interesului superior al copilului, educația specială să se realizeze în baza unui 
sistem de sprijin pe cinci niveluri, corelat cu creșterea finanțării. Pentru nivelurile 1-2 se va asigura o finanțare majorată cu 75% față de costul 
standard/antepreșcolar/preșcolar/elev, iar pentru nivelurile 3-4 se va asigura o finanțare majorată cu 100%. Aceste dispoziții vor fi aplicate 
începând cu prima generație de elevi înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2025-2026. În învățământul antepreșcolar, educația specială se 
va organiza sub forma grupelor de intervenție timpurie, pentru copiii cu surdocecitate/dizabilități senzoriale multiple, asigurându-se terapii 
specifice de recuperare și compensare, precum și servicii specializate de asistență socială, medicale, psihologice, consiliere, audiometrie, 
ortofonie, corelate și potrivite nevoilor educaționale specifice. Modul de organizare, terapiile și serviciile de intervenție timpurie se vor 
reglementa prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației. 
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