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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională 

(Pl.x 45/2011) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 45 din 9 martie 2011, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ,  avizul Consiliului Economic şi Social, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.  
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea literei f) a articolului 247 din Legea nr. 1/2011 privind 
educaţia naţională, în vederea includerii postului de profesor preparator nevăzător în şcolile speciale pentru elevii cu deficienţe de 
vedere. Profesorul preparator nevăzător are un rol deosebit în educaţia elevilor cu deficienţe de vedere, prin activităţile 
compensatorii pe care le desfăşoară.  
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 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 24 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 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, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului.  
 
 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 12 aprilie 2011, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea 
proiectului de Lege, cu amendamentele din Anexă. 
   
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Doina BURCĂU 
 
 
 
            
              Expert  
                                                                              Ioana Florina Mînzu   
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                ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 1/2011 Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   
--- 

Titlul Legii: Lege privind 
modificarea Legii nr. 1/2011 
privind educaţia naţională 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea Legii educaţiei  
naţionale nr. 1/2011  

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.   
 

--- 

Articol unic: Art. 247, lit. f) din 
Legea nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1/10 ianuarie 2011, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Articol unic: Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 
10 ianuarie 2011, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3.   
 

--- 

 
 
 

--- 
 
 

1. La articolul 247, după 
litera d), se introduce o nouă 
literă, lit. d1), cu următorul 
cuprins: 
„d1) în învăţământul 
vocaţional: profesor 
corepetitor;” 
 

Autor: Comisia. 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Este o funcţie 
didactică necesară în 
învăţământul 
vocaţional.  

4. Art. 247 - Funcţiile didactice 
sunt: 
……………………………. 
f) în învăţământul special şi în 
comisiile de expertiză complexă: 
profesor itinerant şi de sprijin, 

 
 
 
Art. 247 – f) în învăţământul 
special şi în comisiile de expertiză 
complexă: profesor itinerant şi de 

2. La articolul 247, litera f) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„f)   în învăţământul special şi 
în comisiile de expertiză 
complexă: profesor itinerant şi 
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profesor-psihopedagog, profesor-
psiholog şcolar, profesor-
logoped, psiholog, 
psihopedagog, logoped, profesor 
de psihodiagnoza şi 
kinetoterapeut - se normează câte 
un post la fiecare grupă/clasă; 
profesor, profesor de educaţie 
specială; 
………………………….. 

sprijin, profesor-psihopedagog, 
profesor-psiholog şcolar, profesor-
logoped, psiholog, psihopedagog, 
logoped, profesor de psihodiagnoză 
şi kinetoterapeut – se normează câte 
un post la fiecare grupă/clasă; 
profesor, profesor de educaţie 
specială şi profesor preparator 
nevăzător. 

de sprijin, profesor educator, 
profesor-psihopedagog, 
profesor-psiholog şcolar, 
profesor-logoped, psiholog, 
psihopedagog, logoped, 
profesor de psihodiagnoză şi 
kinetoterapeut – se normează 
câte un post la fiecare 
grupă/clasă; profesor, profesor 
de educaţie specială şi 
profesor preparator 
nevăzător;” 
 

Autor: Comisia. 

 
Sunt funcţii 
didactice necesare în 
învăţământul special. 

5.   
Art. 250 - Pentru ocuparea 
funcţiilor didactice auxiliare 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiţii de studii: 
……………… 
h) pentru funcţia de corepetitor 
— absolvirea unei instituţii de 
învăţământ superior de profil, 
de lungă sau de scurtă durată, 
ori a unui liceu de specialitate; 
………………… 

 
 
 
 

--- 

4. La articolul 250, litera h) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„h) pentru funcţia de 
corepetitor — absolvirea unui 
liceu de specialitate;” 

Autor: Comisia. 
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