PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 18 din 10 ianuarie
2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează, după cum urmează:
1. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„ (l1) - În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, ministrul educaţiei naţionale va emite ordinul prevăzut la alin. (1).„
2. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„ (31) - În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Eucaţiei Naţionale va elabora metodologiile prevăzute
la
alin. (1).„
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3. La articolul 234, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(4) În situaţii de inaptitudine profesională de natură
psihocomportamentală a personalului angajat într-o instituţie de
învăţământ (unitate şcolara, unitate conexă, casa corpului didactic,
inspectorat şcolar etc.), conducerea instituţiei de învăţământ poate
solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, cu
acordul consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou
examen medical complet.
(5) Situaţiile de inaptitudine profesională de natură
psihocomportamentală sunt analizate şi stabilite de către o comisie
formată din 3-5 membri, medici specialişti, constituită la nivel judeţean
în baza unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul
Sănătăţii, care să realizeze expertiza capacităţii de muncă.,,
4. La articolul 280, alineatele (3)-(5) şi (7)-(8) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea
unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară prin înregistrarea
sesizării după cum urmează:
a) la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ pentru
faptele săvârşite de personalul angajat în legătură cu atribuţiile din fişa
postului;
b) la secretariatul inspectoratului şcolar pentru fapte săvârşite
de personalul de conducere al unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi de
personalul de îndrumare şi control şi de execuţie al inspectoratului
şcolar, precum şi pentru fapte săvârşite de membrii comisiilor/consiliilor
sau responsabililor numite/-ţi de inspectoratul şcolar;
c) la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale pentru fapte
săvârşite de personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi
personalul de îndrumare, de control şi de execuţie din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
5. La articolul 280, după alineatul (3) se introduce un
alineat nou, alin. (31), cu următorul cuprins:
(31) Instituţia abilitată să soluţioneze sesizarea va face o
cercetare prealabilă, a cărui rezultat se va discuta/analiza în consiliul de
administraţie al instituţiei în cauză, care va decide, dacă este cazul,
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începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârşite,
aprobând în aceeaşi şedinţă de lucru comisia care va efectua această
cercetare.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de
personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ, personalul de
conducere al unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar,
personalul contractual, personalul de îndrumare şi de control şi
personalul de conducere din cadrul inspectoratelor şcolare şi de
personalul de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, comisiile de cercetare disciplinară şi
se constituie după cum urmează:
a) pentru personalul unităţii/instituţiei de învăţământ, comisii
formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală
din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al
salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care a săvârşit
abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unităţilor/instituţiilor de
învăţământ preuniversitar şi pentru personalul de îndrumare şi control
din inspectoratele şcolare, comisii formate din 3-5 membri, dintre care
un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin
egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un
inspector şcolar general adjunct din cadrul inspectoratului şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti;
6. La articolul 280 alineatul (4), după litera b) se introduce
o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins:
b1) pentru personalul contractual din inspectoratele şcolare,
comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al
salariaţilor. Din comisie face parte şi un inspector şcolar general
adjunct din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti:
c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, comisii formate din 3-5 membri,
dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte
persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar
ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit
abaterea;
d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3- 5 membri,
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dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică
cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
e) pentru membrii comisiilor/consiliilor numite/-ţi de
inspectoratul şcolar, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care un
reprezentant al salariaţilor, 1 inspector şcolar şi 1-2 directori de
unităţi/instituţii de învăţământ, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin
egală cu a celui care a săvârşit abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin
decizia/ordinul conducătorului instituţiei abilitate în soluţionarea
sesizării, după respectarea prevederilor alin. (3), după aprobarea lor de
către:
a) consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ
preuniversitar, pentru personalul unităţii/instituţiei de învăţământ;
b) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar pentru
funcţiile de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ, pentru
personalul de îndrumare şi control şi pentru personalul contractual din
inspectoratele şcolare, precum şi pentru membrii comisiilor/consiliilor
numite/-ţi de către inspectoratul şcolar;
c) ministrul educaţiei naţionale, pentru funcţiile de conducere,
de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
precum şi pentru personalul de conducere clin inspectoratele şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti.
....................................................................................................................
(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen
de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în
condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii/instituţiei de
învăţământ preuniversitar fiindu-i adusă la cunoştinţa persoanei de câtre
conducătorul instituţiei după aprobarea în consiliul de administraţie al
acesteia, respectiv de către ministru, in funcţie de instituţia care a numit
comisia de cercetare disciplinară, prin decizie/ordin. Persoanei
nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost
cercetată.
(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ
au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia
respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.
Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ,
personalul de conducere, de îndrumare şi de control şi contractual din
inspectoratele şcolare, membrii comisiilor/consiliilor numite/-ţi de către
inspectoratul şcolar şi personalul de conducere, de îndrumare şi control
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din Ministerul Educaţiei Naţionale, care a fost sancţionat, are dreptul de
a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la
Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei Naţionale.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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