PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 5 decembrie 2006
Nr.29/366
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 44 şi 49 din Legea nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare
(Pl.x. 778/2006)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 778/ 13
noiembrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea
legislativă pentru completarea art. 44 şi 49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare (Pl.x. 778/2006).
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi avizul Consiliului Legislativ.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 44 şi 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, în sensul eliminării inechităţilor existente în domeniul drepturilor cuvenite cadrelor didactice din
învăţământul primar care desfăşoară activitate suplimentară, în cadrul învăţământului cu predare în limba maternă.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.

3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii
legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
doamna Gabriela Pasztor – secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

alin. (9) pct.1 din

5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 29 noiembrie 2006, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, propune
Plenului adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele din Anexă.

PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

SECRETAR
Mihai Radan

Consilier
Simion Cioată
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Anexă
I. Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

Text
Legea nr. 128/1997
---

2.
---

3.

---

Text propunere legislativă
Titlul Legii: Lege pentru
completarea art. 44 şi 49 din
Legea
nr.128/1997
privind
Statutul personalului didactic,
cu modificările şi completările
ulterioare

Text propus de Comisie
Motivare
(autorul amendamentelor)
Titlul Legii: Lege pentru Respectarea
modificarea şi
completarea normelor de tehnică
Legii
nr.128/1997
privind legislativă.
Statutul personalului didactic

Articol
unic:
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
modifică şi se completează
după cum urmează:
Art. I – Alin. 2 al art. 44 se 1. La articolul 44, după
completează
şi
va
avea alineatul (2) se introduce un
următorul cuprins:
nou alineat, alin. (21), cu
următorul cuprins:
„Art. 44 (2)1 – În învăţământul
primar cu limba de predare a
minorităţilor naţionale orele de
limba maternă sunt incluse în
norma didactică a învăţătorului
3

Respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Stabilirea
unei
norme
didactice
echivalente
cu
învăţătorii/institutorii
care predau în şcolile
1
„ (2 ) Învăţătorii/ institutorii cu limba de predare
care predau în învăţământul română .
primar din şcolile cu predare în
limba minorităţilor naţionale au
aceeaşi
normă
didactică

sau a institutorului, prin plata cu prevăzută în planurile de
ora.
învăţământ pentru şcolile cu
limba de predare română.
Pentru orele efectuate în plus
faţă de normă, aceştia sunt
remuneraţi prin plata cu ora.”
Autori: Comisia
Art. II – Alin. 4 al art. 49 se 2. La articolul 49, alin.(4) se Respectarea
completează, având următorul modifică şi va avea următorul normelor de tehnică
legislativă.
conţinut:
cuprins:

4.

Art. 49 - (4) Personalul didactic
prevăzut la art. 44 alin. (4) este
salarizat prin plata cu ora,
conform prevederilor alin. (1) şi
ale art. 43.

Art. 49 (4) – Personalul didactic
prevăzut la art. 44 alin (2)1 şi (4)
este salarizat prin plata cu ora,
conform prevederilor alin. (1) şi
ale art. 43.

„ (4) - Personalul didactic
prevăzut la art. 44 alin (21) şi (4)
este salarizat prin plata cu ora,
conform prevederilor alin. (1) şi
ale art. 43.”
3. La articolul 49, după Respectarea
alineatul (4) se introduce un normelor de tehnică
nou alineat, alin. (5), cu legislativă.
următorul cuprins:

Art. 49 (4)1
Plata orelor
suplimentare prevăzute la art. 44
(2)1 se aplică începând cu
semestrul II al anului şcolar 20062007.”

„(5) Plata orelor efectuate în
plus faţă de normă, prevăzute la
art. 44 alin.(2)1 se aplică începând
cu anul şcolar 2007-2008.”

5.
---
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