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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

INTRARE.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

IEŞIRE^
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Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
______ Iniţiative legislative

Nr. HX-

din l^-O'i-LoLJ.

Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în baza art. 74 alin (1) din
Constituţie, vă înaintez propunerea legislativă pentru modificarea art. 263 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, însoţită de expunerea de motive, în vederea dezbaterii şi aprobării.

Iniţiator,
Deputat PNL Rodica-Luminiţa Barcari
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EXPUNERE DE MOTIVE
A propunerii legislative privind modificarea art. 263 din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011

A

In prezent, sindicatele din învăţământ beneficiază de 125 norme didactice
rezervate, pentru cei 125 de lideri sindicali de la nivel judeţean şi naţional,
degrevaţi total de ore, dar care care primesc salariul de profesor, concomitent cu
indemnizaţia de lider sindical. Astfel 125 de lideri sindicali sunt plătiţi, anuab fără •
să desfăşoare activitate didactică, cu o sumă de cel puţin 8.000.000 de lei din bani
publici pentru o muncă pe care nu o prestează. In plus, degrevarea totală de norma didactică ar putea duce la
deprofesionalizarea celor ce reprezintă, în calitate de lider al unei organizaţii
sindicale judeţene sau naţionale, cadrele didactice din sistemul de învăţământ.
preuniversitar, pentru că ei sunt înainte de toate, profesori şi este necesar să fie
conectaţi la realităţile sistemului de învăţământ. Mai mult, avem exemplul
inspectorilor şcolari care sunt degrevaţi parţial de norma didactică, fiind obligaţi să
presteze între 2-4 ore/săptămână, fără o plată suplimentară. Cred cu tărie că fiecare
ar trebui să primească salariul strict pentru munca pe care o prestează şi nu pentru ceva pentru care este degrevat.
Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, propun ca persoanele
desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a
participării acestora la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de
învăţământ, să poată fi degrevate parţial de norma didactică, pe baza normelor
aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei.
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Tabel cu semnatarii propunerii legislative de modificare a articolului 263 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011
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Tabel cu semnatarii propunerii legislative de modificare a articolului 263 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
Pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic: Articolul 263 alineatul 10 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se
modifică după cum urmează:
"(10) Personalul didactic de conducere, de îndmmare şi control poate fi degrevat total sau parţial de norma
didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, elaborate cu consultarea federaţiilor
sindicale reprezentative din învăţământ. Persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din
învăţământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de
învăţământ, vor fi degrevate parţial de norma didactică, pe bâza normelor aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din....................
Respectarea prevederilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României
Preşedintele Camerei Deputaţilor
LUDOVIC ORBAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din.................................
Respectarea prevederilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României
Preşedintele Senatului
ANCA DRAGU
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