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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 24 mai 2022 
Nr.4C-11/134 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 (Plx. 138/2022) 

 
  

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 138 din 19 aprilie 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 favorabil al Comisiei pentru tineret și sport, avizul favorabil al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 
țării, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 401/12.04.2022 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 1992/05.04.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul creării unor grupe de acomodare pentru elevii școlarizați anterior în străinătate, în cadrul cărora elevii să 
beneficieze de cursuri de limbă, cultură și civilizație română, în paralel cu orele de curs obligatorii. Înscrierea în grupele de acomodare și 
participarea la cursuri ar urma să se facă pe tot parcursul anului. Grupele de acomodare se organizează în conformitate cu normele metodologice 
aprobate prin ordin al ministrului educației, în funcție de necesitățile locale, la cererea inspectoratelor, a părinților sau tutorilor legali, în 
condițiile legii. Finanțarea învățământului pentru persoanele anterior școlarizate în străinătate, precum și a pachetului de acțiuni de asistență, 
consiliere psihopedagogică, ateliere, tabere și alte activități extracurriculare este asigurată de Ministerul Educației, din fondurile alocate din 
bugetul de stat. Cheltuielile efectuate se pot acoperi și din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și în conformitate cu 
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prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile. Potrivit expunerii de motive, propunerea urmărește susținerea integrării elevilor prin oferirea 
pe o perioadă mai îndelungată a unui sprijin adaptat nevoilor acestora. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 20 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. 

  
 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 24 mai 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea 
legislativă cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

  
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si c ult 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege Pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011  

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

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

2.  
 

--- 

Art. I. – 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: 

Art. I. - După articolul 63 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 introduce 
un nou articol, art. 631, cu următorul 
cuprins:  

 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La titlul II capitolul II, după Secțiunea a-
11-a se introduce o nouă secțiune, Secțiunea 
a 11˄1-a, cuprinzând art. 44˄1-44˄4, cu 
următorul cuprins: 
Secțiunea a 11˄1-a „Învățământul pentru 
persoanele anterior școlarizate în 
străinătate” 
Art. 44 ˄1 (1) Statul sprijină elevii anterior 
școlarizați în străinătate care înainte de 
finalizarea studiilor optează pentru a fi 
integrați în sistemul național de învățământ 
preuniversitar, prin înființarea unor grupe de 
acomodare pentru aceștia în unitățile de 
învățământ de stat, particulare și confesionale 
autorizate/acreditate. 
(2) În sensul prezentei legi, prin elev anterior 
școlarizat în străinătate se înțelege elev care nu 
a fost înscris în sistemul de învățământ din 
România în ultimii doi ani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Având în 
vedere 
obiectul de 
reglementare, 
textul se mută 
după art. 63, 
unde se 
reglementează 
formațiunile 
de studiu. 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) În cadrul grupelor de acomodare sunt 
predate cursuri intensive de limbă, cultură și 
civilizație românească, pe care elevii le 
urmează în paralel cu învățământul 
obligatoriu. 
(4) Înscrierea în grupele de acomodare și 
participarea la cursurile prevăzute la alin. (3) 
se face pe tot parcursul anului. 
(5) Grupele de acomodare se organizează în 
cadrul unităților școlare din cadrul 
învățământului preuniversitar, în conformitate 
cu normele metodologice aprobate prin ordin 
al ministrului educației, în funcție de 
necesitățile locale, la cererea inspectoratelor 
școlare județene, respectiv al Inspectoratului 
Școlar al Municipiului București, a părinților 
sau tutorilor legali și în condițiile legii. Pe raza 
fiecărui municipiu funcționează cel puțin o 
unitate școlară care oferă sprijin de integrare, 
indiferent de cererea existentă. 
Art. 44 ˄2 (1) Conținuturile învățământului de 
integrare a elevilor anterior școlarizați în 
străinătate, materialele didactice, precum și 
pregătirea și formarea personalului care își 
desfășoară activitatea în domeniul integrării 
elevilor anterior școlarizați în străinătate sunt 
stabilite prin metodologii elaborate de 
Ministerul Educației. 
(2) În vederea integrării eficiente în sistemul de 
învățământ a elevilor anterior școlarizați în 
străinătate, Ministerul Educației colaborează 
cu alte ministere și cu organisme 
guvernamentale sau nonguvernamentale, în 
vederea elaborării unor programe și unui 
curriculum adaptate acestora. 
(3) În cadrul programelor de formare continuă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 
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--- 

a personalului didactic și a psihopedagogilor 
școlari se introduc sesiuni de informare și 
cursuri de perfecționare cu privire la 
problemele care pot apărea în integrarea unui 
elev anterior școlarizat în străinătate, în 
vederea dobândirii de competențe în sprijinirea 
acestora și aplicării unor strategii didactice 
potrivite. 
Art. 44 ˄3 Unitățile de învățământ în cadrul 
cărora s-a înscris un număr mai mare de cinci 
elevi anterior școlarizați în străinătate 
elaborează un plan pentru sprijinirea integrării 
acestora, prin crearea unui pachet de acțiuni de 
asistență, consiliere psihopedagogică dedicată 
elevilor, ateliere, tabere și alte activități 
extracurriculare, organizate inclusiv în 
parteneriat cu instituții și organizații 
neguvernamentale de profil. Coordonatorul 
educativ pentru programe școlare și 
extrașcolare monitorizează implementarea 
acestui demers la nivel școlar. 
Art. 44 ˄ 4 (1)  Finanțarea învățământului 
pentru persoanele anterior școlarizate în 
străinătate, precum și a pachetului de acțiuni de 
asistență, consiliere psihopedagogică, ateliere, 
tabere și alte activități extracurriculare este 
asigurată de Ministerul Educației din fondurile 
alocate din bugetul de stat. 
(2) Cheltuielile din bugetul de stat efectuate 
pentru integrarea elevilor anterior școlarizați în 
străinătate, potrivit art. 44 ˄2 (3) și art. 44 ˄3 se 
pot acoperi și din fonduri externe 
nerambursabile, în limita sumelor alocate și în 
conformitate cu prevederile și regulile de 
eligibilitate aplicabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 
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4.   
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

”Art. 631 - (1) La cererea părintelui/ 
reprezentantului legal al elevului care 
nu a fost înscris în sistemul de 
învățământ din România în ultimii doi 
ani, inspectoratul școlar 
județean/Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București organizează în 
cadrul unităților de învățământ grupe 
de acomodare, în cadrul cărora sunt 
predate noțiuni de limbă, cultură 
românească, în conformitate cu 
metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului educației.  
 
(2) Pentru organizarea și predarea 
noțiunilor de limbă, cultură și 
civilizație românească în cadrul 
grupelor de acomodare, se pot 
organiza sesiuni de informare și 
schimburi de bune practici cu 
persoanele implicate în predarea 
cursului de Limbă, cultură și 
civilizație românească̆, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 
pentru aprobarea Proiectului 
Ministerului Educației, Cercetării și 
Tineretului privind predarea cursului 
de Limbă, cultură și civilizație 
românească în unități de învățământ 
din state membre ale Uniunii 
Europene.”  

Autor: Comisia 
 

 
Pentru a se 
crea cadrul 
legal general 
în vederea 
sprijinirii și 
integrării 
elevilor 
anterior 
școlarizați în 
străinătate. 
 
 
 
 
 
Persoanele care 
predau cursul 
Limbă, cultură 
și civilizație 
românească̆ în 
străinătate  sunt 
prima verigă din 
sistemul de 
integrare a 
copiilor români 
din Diaspora. 
Este o expertiză 
care ar putea fi  
utilă 
profesorilor și 
psihopedago- 
gilor din 
România.  
 

5. Art. 244 - (5) Dezvoltarea profesională a 
personalului didactic, de conducere, de 
îndrumare și de control și recalificarea 

2. La art. 244 alineatul (5), litera e) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
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profesională sunt fundamentate pe 
standardele profesionale pentru profesia 
didactică, standarde de calitate și 
competențe profesionale și au următoarele 
finalități generale: 
a)actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de 
specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și 
în domeniul psihopedagogie și metodic; 
b)dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, 
prin sistemul de pregătire și obținere a gradelor didactice; 
c)dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de 
îndrumare și de control; 
d)dobândirea de noi competențe, prin programe de conversie 
pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, 
altele decât cele ocupate în baza formării inițiale; 
e) dobândirea unor competențe 
complementare prin care se extinde 
categoria de activități ce pot fi prestate în 
activitatea curentă, cum ar fi predarea 
asistată de calculator, predarea în limbi 
străine, consilierea educațională și 
orientarea în carieră, educația adulților și 
altele; 
f) dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind 
interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul 
pedagogic, asumarea de responsabilități privind organizarea, 
conducerea și îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor 
profesionale, autocontrolul și analiza reflexivă a propriei activități 
și altele. 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) dobândirea unor competențe complementare 
prin care se extinde categoria de activități ce 
pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi 
predarea asistată de calculator, predarea în 
limbi străine, predarea pentru elevi anterior 
școlarizați în străinătate, consilierea 
educațională și orientarea în carieră, educația 
adulților și altele; 
 

--- 

 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 

 

6. Art. 262. - (1) Activitatea personalului 
didactic de predare se realizează într-un 
interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 
de ore pe săptămână, și cuprinde: 
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire 
practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-
cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/examene 
naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, 
precum și de învățare remedială; (Legea 185/2020) 
b) activități de pregătire metodico-științifică, de dezvoltare a 
curriculumului la decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor; 
(Legea 185/2020) 
c) activități de educație, complementare 
procesului de învățământ: mentorat, școală 
după școală, învățare pe tot parcursul vieții. 

3. La art. 262, alineatul (1), litera c) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 

--- 
 
 
 
 
c) activități de educație, complementare 
procesului de învățământ: mentorat, școală 
după școală, învățare pe tot parcursul vieții, 

 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 
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d) activități de dirigenție. (OUG 49/2014) 
e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor 
educaționale. (Legea 185/2020) 

sprijin pentru integrarea elevilor în 
procesul educațional. 

---
7. Art. 263 (1) Norma didactică în învățământul 

preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de 
învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării 
sau specializărilor înscrise pe diploma de licență ori pe 
certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de 
credite transferabile care atestă obținerea de competențe de 
predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent 
domeniului de specializare înscris pe diplomă. 
(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1) 
se pot include ore de la disciplinele stabilite 
prin metodologia aprobată de Ministerul 
Educației și Cercetării și ore de pregătire 
pentru evaluări/examene naționale și/sau 
pentru obținerea performanței educaționale, 
precum și ore de învățare remedială, fără a 
depăși o jumătate de normă de predare-
învățare-evaluare, cu menținerea drepturilor 
salariale. (Legea 185/2020 ) 
(3) În situația în care norma didactică nu se poate constitui conform 
prevederilor alin. (1) și (2), aceasta se poate completa cu activitățile 
prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c). 
(4) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în 
condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la 
grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada 
calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență. Orele 
de limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu 
studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin 
plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învățământul primar de la 
grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii 
sau prin certificatul de competență. 
(5) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în 
condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la 
clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin 
certificatul de competență și sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de 
limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii 
superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu 
ora. 
(6) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile 
minorităților naționale sunt remunerați, prin plata cu ora, pentru orele care 
depășesc numărul de ore prevăzut în planurile de învățământ de la clasele 
cu predare în limba română. 
(61) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile 
minorităților naționale predau disciplinele Comunicare în limba română, 
precum și Limba și literatura română pe tot parcursul ciclului primar. 
(OUG 87/2018) 
(7) În învățământul primar, orele de educație fizică prevăzute în planurile 
de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. 

4. La art. 263, alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

--- 
  
 
 

(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1) se 
pot include ore de la disciplinele stabilite prin 
metodologia aprobată de Ministerul Educației 
și Cercetării și ore de pregătire pentru 
evaluări/examene naționale și/sau pentru 
obținerea performanței educaționale, ore de 
învățare remedială, precum și ore de sprijin 
pentru integrarea elevilor anterior 
școlarizați în străinătate, fără a depăși o 
jumătate de normă de predare-învățare-
evaluare, cu menținerea drepturilor salariale. 
 
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 
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(8) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activitățile 
prevăzute în planurile de educație corespunzătoare profilurilor cercurilor și 
atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 
alin. (3). 
(9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din învățământul 
gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și art. 262 
alin. (3), aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau 
specializările de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite 
la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) 
lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică se poate 
constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și 
completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin 
adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). 
(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi 
degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate 
prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea 
federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot 
beneficia și persoanele desemnate 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 naționale. Prin același ordin se stabilesc 
atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică. (Legea 87/2019) 
(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primește drepturile salariale 
pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și 
indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz. 
(OUG 14/2013) 
(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este 
identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte 
sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa 
individuală a postului. 

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

8.  
 
 
 
 
 

--- 

5. La Anexa ce cuprinde Lista definițiilor 
termenilor și a expresiilor utilizate în 
cuprinsul legii se introduce punctul 281, cu 
următorul cuprins: 
281. Grupele de acomodare reprezintă grupuri 
de elevi anterior școlarizați în străinătate, 
create în unitățile școlare din cadrul sistemului 
național de învățământ în funcție de cerere, 
care au ca obiectiv sprijinirea elevilor de nivel 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal și 
postliceal în scopul dobândirii unui nivel de 
limbă, cultură și civilizație românească, care să 
le permită o dezvoltare armonioasă, în 
concordanță cu cerințele sistemului de 
educație din România.

 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia 

 

6.  
--- 

Art. II. - În termen de maximum 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Educației stabilește prin hotărâre a 

Art. II. - În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Educației elaborează normele 

Respectarea 
normelor de 
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Guvernului metodologia de înființare, 
organizare, funcționare, evaluare și finanțare a 
serviciilor de educație pentru integrarea în 
sistemul de învățământ a elevilor anterior 
școlarizați în străinătate. 

metodologice de aplicare a prevederilor 
art. 631 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele aduse prin 
prezenta lege, care se aprobă prin ordinul 
ministrului educației. 

tehnică 
legislativă 

 
 


