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    Comisia pentru egalitatea de şanse                                                           Bucureşti, 
                între femei şi bărbaţi                                    Nr. 45/310/26.10.2005
         
  

A V I Z 
 

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

 
In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru completarea  Legii statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu 
un nou alineat (3) la art. 141 (P.L.X. 427 din 19.10.2005), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut 
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  25.10.2005. 
 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă supusă  avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1398/11.10.2005 precum şi punctul de vedere al 
guvernului.  
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu următorul 
amendament : 
 

Text iniţial Amendament propus  
( Autorul amedamentului ) 

Motivarea 
propunerii/Observaţii   

 

1 2 3 
 
 
 
Articol  unic – Articolul 
141 din Legea  privind 
statutul personalului 
didactic nr. 128/1997 se 
va completa cu un nou 
aliniat (3) cu următorul 
conţinut: 
 
 
“ Personalul didactic cu 
restrângere de activitate 
în învăţământul superior 
au prioritate de transfer 

Articolul  unic se modifică şi are 
următorul cuprins: 
 
Articol  unic – După alineatul (2) al 
articolului 141 din Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
“Personalul didactic din învăţământul 
superior acreditat, având cel puţin gradul 
didactic de lector/şef de lucrări şi titlul de 
doctor în specialitatea postului, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare necesară  
pentru a se realiza 
obiectul propunerii 
legislative fără a se 

 1

Administrator
Original



1 2 3 
în învăţământul 
preuniversitar, fără 
concurs, dacă au cel 
puţin gradul didactic de 
lector/şef lucrări şi titlul 
de doctor în specialitatea 
postului.” 
 
 

restrângere de activitate, se poate transfera în 
învăţământul preuniversitar, fără concurs, în 
limita posturilor didactice disponibile, după 
soluţionarea restrângerilor de activitate 
pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar.” 
 
Autor: Comisia pentru egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi  
 

aduce atingere, prin 
aceasta,  cadrelor 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar supuse 
restrângerii de activitate. 
Această soluţie a fost 
recomandată de MEC şi 
însuşită de iniţiatorii 
propunerii legislative 

 
 
 
               PREŞEDINTĂ,                                        

                          
MINODORA CLIVETI 

 
 
 
 

SECRETAR, 
                                                           ------------------       

   
 
 
 

 
              Expert parlamentar, 
              Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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