PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 18 septembrie 2008
Nr. 29/294
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
(Pl. x. 532/2008)
1. În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 532 din 10
septembrie 2008, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, în procedură
de urgenţă, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, în sensul ocupării funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar particular,
prin concurs, potrivit unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
2. În funcţie 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 14 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei. În baza prevederilor art. 54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi:
doamna Constanţa Valentina Mihăilă – vicepreşedinte ARACIP şi doamna Alina Râpă – consilier juridic ARACIP.
4. 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.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 17 septembrie 2008, Comisia propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele din Anexă.

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ

SECRETAR
Mihai RADAN

Expert
Ioana Florina Mînzu

2

Anexă

I. Amendamente admise
Nr.
crt.

Text
1) Legea nr. 84/1995, cu
modificările şi
completările ulterioare
2) Legea nr. 128/1997, cu
modificările şi
completările ulterioare

1.
---

2.
---

3.
CAPITOLUL III Conducerea instituţiilor
şi a unităţilor
învăţământului de stat

Text
propunere legislativă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentelor)

Titlul
Legii:
Lege
pentru
modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii
nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic
Art. I. - Legea învăţământului nr.
84/1995, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 606
din 10 decembrie 1999, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Titlul capitolului III al titlului IV se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Text nemodificat

“CAPITOLUL III - Conducerea
instituţiilor şi a unităţilor de
învăţământ
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Motivare

Text nemodificat

Text nemodificat

Armonizarea
titlului
cu
conţinutul

4.

2. După articolul 145, se introduce un 2. După articolul 145, se introduce Considerente de
articol nou, articulul 1451, cu următorul un articol nou, art. 1451, cu tehnică
legislativă
cuprins:
următorul cuprins:
"Art. 1451 - (1) Unitatea de
învăţământ preuniversitar particular
este condusă de consiliul de
administraţie prezidat de preşedinte sau
directorul unităţii de învăţământ.

Text nemodificat

(2) Directorul instituţiei de
învăţământ
particular
exercită
conducerea executivă, în strictă
conformitate cu responsabilităţile şi
atribuţiile conferite de lege, cu
hotărârile consiliului de administraţie
al unităţii, cu respectarea prevederilor
Regulamentului de organizare şi
funcţionare al instituţiei.

(2)
Directorul
unităţii
de
învăţământ particular exercită
conducerea executivă, în strictă
conformitate cu responsabilităţile
şi atribuţiile conferite de lege, cu
hotărârile
consiliului
de
administraţie al unităţii, cu
respectarea
prevederilor
Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acesteia.

(3) Consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ particular este
format din personalul didactic de
predare din unitatea respectivă,
reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor,
având rolul şi atribuţiile specificate în
Regulamentul de organizare şi
funcţionare al instituţiei.

(3) Consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ particular
este format din personalul didactic
de predare din unitatea respectivă,
reprezentanţi ai elevilor şi ai
părinţilor, având rolul şi atribuţiile
specificate în Regulamentul de
organizare şi funcţionare al
unităţii.
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Pentru
respectarea
terminologiei
din
legislaţia
învăţământului

Pentru
respectarea
terminologiei
din
legislaţia
învăţământului

(4) Ocuparea funcţiilor de
director şi de director adjunct se face în
urma
câştigării
concursului,
organizat de unitatea de învăţământ
particular, desfăşurat pe baza criteriilor
de
competenţă
profesională
şi
managerială.

(4) Ocuparea funcţiilor de director
şi de director adjunct se face prin Pentru rigoarea
concurs, organizat de unitatea de exprimării
învăţământ particular, desfăşurat
pe baza criteriilor de competenţă
profesională şi managerială.

(5) Criteriile de competenţă
profesională şi managerială sunt
precizate de Metodologia concursului
de ocupare a posturilor de conducere în
învăţământul preuniversitar particular,
elaborată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului şi publicată în
Monitorul Oficial al României. Această
metodologie se adoptă prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului, în urma dezbaterilor
publice cu reprezentanţii legali ai
instituţiilor de învăţământ particular
din România, în termen de 60 zile
calendaristice de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al
României.

(5) Criteriile de competenţă
profesională şi managerială sunt
precizate
de
Metodologia
concursului
de
ocupare
a
posturilor de conducere în
învăţământul
preuniversitar
particular, elaborată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
şi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I. Această
metodologie se adoptă prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării
şi tineretului, în urma dezbaterilor
publice cu reprezentanţii legali ai
unităţilor
de
învăţământ
particular din România şi ai
persoanelor
juridice
finanţatoare.
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Pentru
respectarea
terminologiei
din
legislaţia
învăţământului

(6) Directorii unităţilor de
învăţământ preşcolar, ai unităţilor de
învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de
învăţământ cu clasele I – X, în urma
concursului,
sunt
numiţi
prin
hotărârea
consiliului
de
administraţie şi confirmaţi de către
inspectorul şcolar general, pe baza
Metodologiei concursului de ocupare a
posturilor
de
conducere
în
învăţământul preuniversitar particular,
în termen de 30 de zile lucrătoare.

(6) Directorii unităţilor de
învăţământ preşcolar, ai unităţilor
de învăţământ gimnazial şi ai
unităţilor de învăţământ cu clasele
I – X, în urma concursului, sunt
numiţi de persoana juridică
finanţatoare şi confirmaţi de
către inspectorul şcolar general,
pe baza Metodologiei concursului
de ocupare a posturilor de
conducere
în
învăţământul
preuniversitar
particular,
în
termen de 30 de zile de la data
finalizării concursului.

(7)
Directorii
unităţilor
din
învăţământul
particular
liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi
meserii sunt numiţi, în urma câştigării
concursului,
prin
hotărârea
consiliului de administraţie şi
confirmaţi, pe baza Metodologiei
concursului de ocupare a posturilor de
conducere
în
învăţământul
preuniversitar particular, în termen de
60 de zile lucrătoare. prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului.

(7) Directorii unităţilor din
învăţământul particular liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi
meserii sunt numiţi, în urma
concursului,
de
persoana
juridică
finanţatoare
şi
confirmaţi, pe baza Metodologiei
concursului
de
ocupare
a
posturilor de conducere în
învăţământul
preuniversitar
particular, în termen de 60 de zile
prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării şi tineretului.
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Precizări
cu
privire
la
responsabilitatea
celui
care
finanţează

(8)
Directorii
unităţilor
particulare
destinate
activităţilor
extraşcolare sunt numiţi de consiliul de
administraţie."
5.

---

6.

---

7.

Art. II. - 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:
1. La articolul 21, după alineatul (8),
se introduc două alineate noi,
alineatele (9) şi (10), cu următorul
cuprins:

--7

(8) Directorii unităţilor particulare
destinate activităţilor extraşcolare
sunt numiţi de persoana juridică
finanţatoare."
Art II. Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului,
prevăzut la art. 1451 , alin. (5) din
Legea învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege,
se emite în termen de 60 zile de la
data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. III. - 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 completează după
cum urmează:
1. După alineatul (8) al articolului
21, se introduc două noi alineate,
alin. (9) şi (10), cu următorul
cuprins:

Tehnică
legislativă

Exactitatea
prevederii
legislative

Tehnică
legislativă

---

„(9) Funcţiile de conducere din
unităţile de învăţământ preuniversitar
particular se ocupă prin concurs
organizat de unitatea de învăţământ
respectivă, pe baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, în condiţiile
alin. (1).

Text nemodificat

(10) Numirea în funcţiile de
conducere din unităţile de învăţământ
preuniversitar particular este de
competenţa organului de conducere a
persoanei juridice finanţatoare şi se
face în condiţiile Legii învăţământului
nr.
84/1995,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare,
după cum urmează:

(10) Numirea în funcţiile de
conducere din unităţile de
învăţământ
preuniversitar
particular este de competenţa
persoanei juridice finanţatoare
şi se face cu respectarea
dispoziţiilor Legii învăţământului
nr. 84/1995, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, astfel:

a) Directorii unităţilor de
învăţământ preşcolar, ai unităţilor de
învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de
învăţământ cu clasele I – X, în urma
câştigării concursului, sunt numiţi prin
hotărârea organului de conducere a
persoanei juridice finanţatoare, în urma
confirmării, în termen de 30 de zile, de
către inspectorul şcolar general.

a)
Directorii
unităţilor
de
învăţământ preşcolar, ai unităţilor
de învăţământ gimnazial şi ai
unităţilor de învăţământ cu clasele
I – X sunt numiţi de persoana
juridică
finanţatoare,
după
câştigarea concursului, în urma
confirmării, în termen de 30 de
zile, de către inspectorul şcolar
general.
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Precizări
cu
privire
la
responsabilitatea
celui
care
finanţează

--b) Directorii unităţilor din
învăţământul
particular
liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi
meserii sunt numiţi în urma câştigării
concursului,
prin
hotărârea
organului de conducere a persoanei
juridice
finanţatoare,
în
urma
confirmării, în termen de 60 de zile, de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.

b) Directorii unităţilor din
învăţământul particular liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi
meserii sunt numiţi de persoana
juridică
finanţatoare,
după
câştigarea concursului, în urma
confirmării, în termen de 60 de
zile, de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.

c)
Directorii
unităţilor
c) Directorii unităţilor
particulare
destinate
activităţilor particulare destinate activităţilor
extraşcolare sunt numiţi în urma extraşcolare sunt numiţi de
hotărârii organului de conducere a persoana juridică finanţatoare.”
persoanei juridice finanţatoare.”
2. La articolul 51, după alineatul (61), 2. După alineatul (61), al Tehnică
se introduce un alineat nou, alineatul articolului 51, se introduce un nou legislativă
(62), cu următorul cuprins:
alineat, alin. (62), cu următorul
cuprins:

8.

---

„(62) Nivelul indemnizaţiilor de
conducere acordate directorilor şi
directorilor adjuncţi, precum şi
salarizarea personalului didactic din
unităţile de învăţământ privat, se
9

Text nemodificat

stabilesc de către persoana juridică
finanţatoare, cu avizul consiliului de
administraţie al şcolii, în funcţie de
numărul de elevi, numărul de clase,
volumul şi gradul de complexitate ale
activităţii desfăşurate de unitatea de
învăţământ şi de performanţele
manageriale ale acestora. Criteriile pe
baza cărora se stabileşte mărimea
acestor indemnizaţii vor fi în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.”
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