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Raport 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii  Statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) 

la art.141. (Pl-x 427/2005)  
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl-x 427/19.10.2005, Comisia pentru 
învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141. Propunerea legislativă a fost avizată de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru egalitatea de şanse  între femei şi bărbaţi şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. De asemenea a fost avizată de 
Consiliul Legislativ prin punctul său de vedere.. 
Legea în vigoare nu are nici-o prevedere legată de posibilitatea transferului în învăţământul preuniversitar a cadrelor didactice din 
învăţământul superior care au intrat sub incidenţa restrângerii de activitate, datorită restructurării actuale a programelor de studii 
universitare. Alinierea la reformele din învăţământul superior european, inclusiv reducerea numărului de specializări, care se vor diminua în 
continuare, pot genera procese de restrângere a activităţii în universităţi. Pentru a asigura o anumită certitudine, mai ales în rândul tinerelor 
cadre didactice, doctori în ştiinţă, potenţial afectaţi de restructurarea masivă a învăţământului superior, propunerea legislativă consideră ca 
ar fi un act de echitate dând posibilitatea acestora de a se transfera în învăţământul preuniversitar.  

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform art 73 din Constituţie.  
3. La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat în şedinţa din 25 octombrie 

2005, cu 11  voturi pentru şi 8 voturi contra. 
4. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată. 
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În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:  
 
Nr. 
Crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.128/1997) 

Text proiect/propunere de 
modificare şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.  Titlul legii: Lege pentru 

completarea Legii statutului 
personalului didactic nr.128/1997 
cu un nou alineat (3) la art.141.  
 

Titlul legii: Lege pentru 
modificarea lit. b) a alin.(1) 
al art.10 din Legea 
nr.128/1997 privind 
Statutul personalului 
didactic. 

Se consideră că 
art.10 este mai 
indicat pentru 
completarea 
propusă. 

2  Articol unic: Articolul 141 din 
legea privind statutul personalului 
didactic nr.128/1997 se va 
completa cu un nou alineat (3), cu 
următorul conţinut: 
 

Articol unic. – Litera b) a 
alineatului (1) al articolului 
10 din Legea nr. 128 
privind Statutul 
personalului didactic, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.158 din 16 iulie 1997, 
cu  modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 

 
 

3. Art.10 alin. (1)  
b) transferarea personalului 
didactic titular disponibilizat 
prin restrângere de activitate 
sau prin desfiinţarea unor 

 
- 

(3) Personalul didactic cu 
restrângere de activitate în 
învăţământul superior au prioritate 

 
 
b)Transferarea personalului 
didactic titular disponibilizat 
prin restrângere de activitate 

 
 
Pentru a nu 
produce un 
fenomen de masă, 
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unităţi şcolare; transferarea se 
efectuează în unităţi şcolare 
echivalente sau într-o treaptă 
inferioară de învăţământ, în 
specialitate, în limitele 
aceluiaşi regim de mediu, 
rural sau urban, ori din mediul 
urban în mediul rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 

de transfer în învăţământul 
preuniversitar, fără concurs, dacă 
au cel puţin gradul didactic de 
lector/şef de lucrări şi titlul de 
doctor în specialitatea postului 
 
 

sau prin desfiinţarea unor 
unităţi şcolare; transferul se 
efectuează în unităţi şcolare 
echivalente sau într-o treaptă 
inferioară de învăţământ, în 
specialitate, în limitele 
aceluiaşi regim de mediu, 
rural sau urban, ori din 
mediul urban în mediul rural. 
Personalul didactic titular 
din învăţământul superior 
de stat cu gradul de cel 
puţin lector/şef de lucrări şi 
titlul ştiinţific de doctor, în 
cazul restrângerii de 
activitate are prioritate la 
transferarea în 
învăţământul 
preuniversitar. 
 
Autoru: Comisia pentru 
învăţământ 
 

se specifică 
„învăţământul 
superior de stat”, 
precum şi statutul 
de „titular” al 
celor intraţi în 
restrângere de 
activitate. 
. 

PREŞEDINTE        SECRETAR 
                   Lia Olguţa Vasilescu            Nicolae Bănicioiu 

                                                                            Consilier,  
                                                                           Ioan Ianoş 


