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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București,  14 martie 2022 

Nr.4C-11/89/2020 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
București, 14 martie 2022 

Nr. 4C-9/148/2020 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2020 pentru  

completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(PLx. 95/2020) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx.95 din 9 martie 2020, Comisia 

pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011. 

 
La întocmirea raportului comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.27/17.01.2020), avizul 

favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (02.06.2020), avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale (nr.4c-6/125/26.03.2020), avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați (02.04.2020). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 284 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul reglementării exprese a dreptului personalului didactic de gen feminin, de a continua executarea contractului 
individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, pentru prevenirea oricăror dificultăți în aplicare, dar și pentru a asigura 
o egalitate de tratament între femei și bărbați cu privire la înțelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare”, este clarificată aplicarea 
dispozițiilor referitoare la menținerea ca titular în funcția didactică sau la reîncadrarea în funcție de personal didactic, cu luarea în considerare 
a opțiunii pentru continuarea executării contractului de muncă, până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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 3. În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
în ședințe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 26 martie 2020. 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 23 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
 
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut proiectul de lege în ședințele din 7 octombrie 2020 și 10 martie 2022. 
La lucrările comisiei au participat deputații, membri ai comisiei, conform listei de prezență. 
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar. 
 
Comisia pentru învățământ a redezbătut proiectul de lege în ședința din data de 14 martie 2022. 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.   
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri, adoptarea proiectului 

de lege cu amendamente admise.  
 

 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02 martie 2020. 
 
 5. În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, cele două Comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun.  
 

  PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

  PREȘEDINTE 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

SECRETAR 
 Dan Constantin ȘLINCU 
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                   Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt.  

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

Text 
OUG 3/2020

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament)

Motivare 

1.   
--- 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
3/2020 pentru 
completarea art. 284 din 
Legea educației naționale 
nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 3/2020 
pentru completarea art. 284 din 
Legea educației naționale 
nr.1/2011,  precum și pentru 
modificarea și completarea 
Legii educației naționale 
nr.1/2011

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
 

2.    
--- 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 3 din 16 
ianuarie 2020 pentru 
completarea art.284 din 
Legea educației naționale 
nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 36 
din 20 ianuarie 2020. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 3 
din 16 ianuarie 2020 pentru 
completarea art.284 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 36 din 
20 ianuarie 2020. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.   Titlul ordonanței: Ordonanță 
de urgență pentru completarea 
art.284 din Legea educației 
naționale nr.1/2011

 
 

--- 

 
Text nemodificat 

 

4.   Articol unic. - După alineatul 
(1) al articolului 284 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial 

 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 
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Nr. 
crt.  

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

Text 
OUG 3/2020 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

al României, Partea I, nr. 18 din 
10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se introduc patru 
noi alineate, alineatele (11)-
(14), cu următorul cuprins:

5.  Art. 284 - (1) Personalul didactic beneficiază 
de pensie în condițiile prevăzute de legislația 
de asigurări sociale și pensii care 
reglementează sistemul public de pensii. 
 

 
 
„(11) În termen de 30 de zile 
calendaristice anterior 
împlinirii condițiilor de vârstă 
standard și a stagiului minim de 
cotizare pentru pensionare, 
personalul didactic poate opta 
pentru continuarea executării 
contractului individual de 
muncă până la împlinirea 
vârstei standard de pensionare 
prevăzută de lege pentru 
bărbați, respectiv vârsta de 65 
de ani. Angajatorul nu poate 
îngrădi sau limita acest drept. 
(12) Exercitarea dreptului 
prevăzut la alin. (11) se face în 
scris, prin cerere adresată 
consiliului de administrație al 
unității de învățământ și depusă 
la secretariatul acesteia. 
(13) Personalul didactic care a 
optat pentru continuarea 
executării contractului 
individual de muncă până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani 
în condițiile alin.(11)

   
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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Nr. 
crt.  

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

Text 
OUG 3/2020 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

beneficiază de toate drepturile 
personalului didactic. 
(14) Personalului didactic care a 
optat pentru executarea 
contractului individual de 
muncă până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani în condițiile 
alin. (11) i se aplică, în mod 
corespunzător prevederile alin. 
(6)-(8).”

6.   
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. II. - 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:

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

7.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul 170, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
”(11) Măsura prevăzută la 
alin. (1) lit. b) se aplică pentru 
titlurile elaborate și acordate 
în baza standardelor de 
calitate și etică profesională 
stabilite în actele normative 
emise pentru punerea în 
aplicare a prezentei legi.” 

Autor: Deputat Adrian 
Solomon 

 

Aplicarea fără 
echivoc a 
principiului 
neretroactivității 
legii, reglementat de 
Constituție la art.15 
alin.(1) și (2), care 
statuează faptul că 
legea dispune numai 
pentru viitor. 
“(1) Cetățenii 
beneficiază de 
drepturile și de 
libertățile 
consacrate prin 
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Nr. 
crt.  

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

Text 
OUG 3/2020 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

  
 
 
 

Constituție și prin 
alte legi și au 
obligațiile prevăzute 
de acestea. 
(2) Legea dispune 
numai pentru viitor, 
cu excepția legii 
penale sau 
contravenționale 
mai favorabile.”

8.  Art. 284 - (2) Personalul didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare și control se pensionează 
pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, 
la data încheierii anului școlar în care împlinește 
vârsta standard de pensionare sau, după caz, în 
situația pensiei anticipate și anticipate parțială, 
vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani. (OUG 
49/2014) 

(21) Prin derogare de la art. 56 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în 
cazul personalului didactic 
care se pensionează în 
condițiile alin. (2), contractul 
individual de muncă încetează 
de drept la data comunicării 
deciziei de admitere a cererii 
de pensionare. (OUG 
49/2014) 
 
 
 
 
(3) Pentru motive temeinice, 
pensionarea personalului 

 
--- 
 
 

 
---  

2. La articolul 284, alineatele 
(21) și (3) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
 
«(21) Prin derogare de la art.56 
alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul 
personalului didactic de 
predare, de conducere, de 
îndrumare și control care se 
pensionează în condițiile 
alin.(2), contractul individual 
de muncă încetează de drept la 
data încheierii anului școlar în 
care împlinește vârsta 
standard de pensionare sau, 
după caz, în situația pensiei 
anticipate și anticipate 
parțială, vârsta standard 
redusă cu cel mult 5 ani. 
(3) Pentru motive temeinice, 
pensionarea personalului 

 
 
 
 
Pentru corelare cu 
dispozițiile alin.(2) 
referitoare la 
categoriile de 
personal pentru care 
se aplică aceste 
prevederi. 
 
 
Evitarea vacantării 
unor posturi în 
cursul anului școlar 
și a perturbării, din 
lipsă de personal, a 
desfășurării 
cursurilor. 
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Nr. 
crt.  

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

Text 
OUG 3/2020 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

didactic de conducere, de 
îndrumare și de control se 
poate face și în timpul anului 
școlar, cu aprobarea 
consiliului de administrație al 
unității de învățământ, 
respectiv al inspectoratului 
școlar. 
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități 
didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei 
standard de pensionare. 
(5) Personalul didactic pensionat din învățământ beneficiază 
de asistență medicală și de acces la casele de odihnă și la 
bazele de tratament ale cadrelor didactice. 
(6) Personalul didactic de predare titular din învățământul 
preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de 
doctor, care dovedește competență profesională deosebită, 
poate fi menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani 
peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale.(OUG 49/2014) 
(7) (la data 29-oct-2013 a fost atacat (exceptie admisa)). 
[Textul a fost abrogat la 13-dec-2013 de Decizia 397/2013] 
(8) Personalul didactic de predare titular din învățământul 
preuniversitar menținut ca titular în funcția didactică până la 
3 ani peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de 
legislația privind sistemul public de pensii, în condițiile alin. 
(6) sau reîncadrat în funcția de personal didactic, în 
condițiile alin. (7), poate fi numit prin detașare în interesul 
învățământului în funcții vacante de conducere sau de 
îndrumare și control, neocupate prin concurs, în condițiile 
legii. (OUG 49/2014) 

didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare și de 
control se poate face și în timpul 
anului școlar, cu aprobarea 
consiliului de administrație al 
unității de învățământ al cărui 
angajat este cadrul didactic, 
respectiv al inspectoratului 
școlar.»” 

Autor: Deputat Adrian 
Solomon 

 

Pentru claritatea 
normei. 

9.   
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Art. III. - Prin derogare de la 
prevederile art. 5 alin. (2) din 
Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
prezenta lege intră în vigoare 
la 3 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Autor: Deputat Adrian 
Solomon 

Prevedere necesară  
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