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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 138 din 31 august 2000 privind masuri de
sustinere a invatamantului privat, adoptata in temeiul art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr.
125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta privind unele reglementari ale invatamantului particular"
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Statul sprijina si coordoneaza invatamantul particular, in conditiile legii, respectand

in intregime drepturile acestuia.
(2) In cadrul acestor competente statul are urmatoarele contributii:
a) sa asigure sprijinul pedagogic necesar functionarii sale efective, precum si acces gratuit la

documentele curriculare de baza, elaborate pentru invatamantul de stat;
b) sa garanteze standardele pedagogice si stiintifice ale curricumului propriu, alternativ

invatamantului de stat, in acord cu orientarile generale de politica educationala;
c) poate sa acorde subsidii prin bugetul de stat si/sau bugetul local pentru invatamantul

prescolar, primar si gimnazial."
3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul particular beneficiaza de

drepturile si indatoririle ce decurg din exercitiul functiei, prevazute in Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic si in legislatia muncii.

(2) Posturile didactice in invatamantul particular se ocupa prin concurs, detasare sau prin
transferul cadrelor didactice titulare care intra in reducere de activitate, conform prevederilor
Legii nr. 128/1997.

(3) Personalul didactic din invatamantul particular, incadrat potrivit prevederilor Legii nr.
128/1997, beneficiaza de vechime neintrerupta in munca si se bucura de toate drepturile
prevazute de lege pentru functiile echivalente din invatamantul de stat."

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Elevii, studentii si cadrele didactice din invatamantul particular, care functioneaza pe

baza autorizatiei de incredere sau a autorizatiei de functionare provizorie, au acces la serviciile
retelei ROEDUNET in conditiile stabilite de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru intreaga
comunitate academica."

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Spatiile si mijloacele unitatilor de invatamant de stat, temporar disponibile, se

inchiriaza prin licitatie, cu prioritate pentru activitatile de invatamant, inclusiv pentru unitatile si
institutiile de invatamant particular."

6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Institutiile de invatamant superior acreditate au acces la competitia proiectelor de

finantare a cercetarii stiintifice si la granturi de cercetare pe baze competitionale."



Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
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DORU IOAN TARACILA
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