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AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi 
pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, trimis cu adresa nr. PL-x 1 din 3 februarie 
2014, înregistrat cu nr.4c-11/36 din 4 februarie 2014. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) 
din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi 
pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 februarie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu 
nr.1562 din 24 decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentul admis din Anexa. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

                          VICEPREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                     CIPRIAN NICOLAE NICA               CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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          ANEXĂ 
 

AMENDAMENT ADMIS 
la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului 
 
 
 

Text 
Proiect de lege 

Text propus de comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare/Observaţii 

35. După alineatul (6) al 
articolului 284 se 
introduce un nou alineat, 
alin.(7), cu următorul 
cuprins: 
 
“(7) Reîncadrarea în 
funcţia de personal 
didactic a personalului 
didactic pensionat, care 
nu a depăşit cu 3 ani 
vârsta de pensionare, 
se face anual cu 
menţinerea drepturilor şi 
obligaţiilor, care decurg 
din desfăşurarea 
activităţii didactice, 
avute anterior 
pensionării, cu acordul 
consiliului de 
administraţie, potrivit 
metodologiei prevăzute 
la alin.(6), cu condiţia 
suspendării pensiei pe 
durata reîncadrării.” 
 

 
 
 
 
 
 
“(7) Reîncadrarea în 
funcţia de personal 
didactic a personalului 
didactic pensionat, care nu 
a depăşit cu 4 ani data 
emiterii deciziei de 
pensionare, se face anual, 
cu menţinerea drepturilor 
şi obligaţiilor care decurg 
din desfăşurarea activităţii 
didactice avute anterior 
pensionării, cu acordul 
consiliului de 
administraţie, potrivit 
metodologiei prevăzute la 
alin.(6), cu condiţia 
suspendării pensiei pe 
durata reîncadrării.” 
 
 
Autor: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Momentul emiterii deciziei de 
pensionare pentru personalul 
didactic nu corespunde în toate 
cazurile cu momentul 
împlinirii vârstei legale de 
pensionare, având în vedere că 
solicitarea înscrierii la pensie 
şi emiterea deciziei aferente 
este, de regulă, legată de 
închiderea anului 
şcolar/universitar. Personalul 
didactic beneficiază de pensie 
în condiţiile prevăzute de 
legislaţia de asigurări sociale şi 
pensii care reglementează 
sistemul public de pensii, iar 
personalul didactic şi de 
cercetare la care se referă 
art.289 se pensionează la 
împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Prin creşterea perioadei pentru 
care se poate realiza 
reîncadrarea se înlătură o 
posibilă discriminare privind 
perioada maximă pentru care 
se poate realiza reîncadrarea, 
între personalul didactic care 
beneficiază de prevederile 
art.284 alin.(7) din Legea 
nr.1/2011 şi cel care se 
subscrie dispoziţiilor art.289 
din acelaşi act normativ. 
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