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Raport 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii Statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) 

la art.128 (Pl-x 428/2005)  
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl-x 
428/19.10.2005, Comisia pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond cu 
propunerea legislativă pentru completarea Legii Statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la 
art.128. Propunerea legislativă a fost avizată de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, de Comisia pentru 
egalitatea de şanse  între femei şi bărbaţi, de Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi de către Consiliul Legislativ 
prin punctul său de vedere. 
Legea în vigoare nu prevede posibilitatea menţinerii în activitate a lectorilor/şefilor de lucrări din instituţiile de 
învăţământ superior de a rămâne în activitate peste limita de pensionare, prevăzută de lege. Spre deosebire de această 
categorie de cadre didactice, legea prevede maximum trei ani de zile pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar cu activitate deosebită peste limita de pensionare, iar pentru profesorii şi conferenţiarii universitari se 
prevede posibilitatea menţinerii în funcţie până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea anuală a Senatului universitar. 
Pentru simetria legii şi pentru echitate în rândul tuturor cadrelor didactice, propunerea legislativă dă dreptul 
lectorilor/şefilor de lucrări să rămână în activitate trei ani peste limita vârstei de pensionare.  
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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 15 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. Propunerea legislativă a fost respinsă în 
şedinţa din 25 octombrie 2005, cu 4 voturi pentru şi 11 voturi contra. 

4. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
În urma dezbaterii, Comisia respinge propunerea legislativă din următoarele motive: 
- lectorii/şefii de lucrări, care dovedesc competenţă profesională deosebită şi sunt angrenaţi în programe 

internaţionale, pot fi promovaţi la gradul de conferenţiar sau de profesor universitar; 
- dacă, din anumite considerente, aceştia nu au fost promovaţi, atunci instituţia, in baza Codului muncii, îi poate 

reangaja, după pensionare. 
În consecinţă, nu este necesară modificarea legii pentru a reglementa situaţii care au o rezolvare corectă în cadrul oferit 
de legislaţia actuală. 
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