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RAPORT  
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 

 privind statutul personalului didactic 
 (Pl. x  135/2008) 

 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, trimisă cu adresa nr. Pl.x 135 din 22 aprilie 2008. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat  avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (1) al articolului 72 din Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliminării situaţiilor privitoare la  
cadrele didactice, care sunt rude, aflate în structuri şi funcţii de conducere în aceeaşi universitate.  
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 2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, în baza prevederilor art.73 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată.  
 

3. La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: doamna Gabriela Pasztor – secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 
 4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 6. În urma dezbaterii, în şedinţa din 18 iunie 2008, Comisia, cu 3 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva respingerii şi 10 
abţineri, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - formularea este prea generală, instituirea excepţiei respective distorsionează înţelesul dorit şi este de natură a genera o 
atingere drepturilor cadrelor didactice rude până la gradul IV; 
 - potrivit Codului familiei, soţii nu sunt rude, aşadar excepţia cu privire la aceştia conform argumentelor din Expunerea de 
motive este exclusă; 
 - Senatul fiecărei universităţi poate stabili prin intermediul Cartei universitare proceduri de alegere a organelor de 
conducere, instituind criterii obiective, clare şi precise astfel încât să evite conflictele de interese şi incompatibilităţi. 
  
 
 
    PREŞEDINTE               SECRETAR 
      Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ                                                           Mihai RADAN 
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                       Ioana Florina Mînzu  
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