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al şedinţelor Comisiei din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007 

 
 

Marţi, 25 septembrie 2007 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 

deputaţi, după cum urmează:  

- Anastase Roberta - Grupul Parlamentar al PD 
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale 
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD 
- Toma Horia Victor - Grupul Parlamentar al PNL 
 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

- Gabriela Pasztor – secretar de stat 

Ministerul Economiei şi Finanţelor 

- Maria Torcescu – consilier 

Jandarmeria Română 

- gen.  Olimpiodor Antonescu 

invatamant_sala
Original
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- Medvichi Cezar 

- Cernat Antoni 

 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea art.36, alin.(3) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 534/2007.  Termen: 
2 octombrie 2007. Iniţiator: Lia Olguţa Vasilescu.  
 2. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. Plx 539/2007. Raport. Termen: 
10 octombrie 2007.  Iniţiator: Dumitru Dragomir. Raportori: Andea 
Petru, Asztalos Ferenc, Cătălin Buhăianu.   

 
 

În deschidere, lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Petru Andea, 

vicepreşedintele Comisiei.  

Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru completarea art.36, 

alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea, prezintă propunerea legislativă şi 

arată că în actuala legislaţie se prevede acordarea gradului didactic I, pe baza 

inspecţiei şcolare speciale, doar pentru personalul didactic care a obţinut 

titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care predă. Această prevedere nu dă, 

însă, posibilitatea obţinerii aceluiaşi drept şi de către profesorii care au 

doctorat în domeniul fundamental. În condiţiile în care se urmăreşte ca 

învăţământul românesc să dispună de cadre didactice care să se 

perfecţioneze şi care să nu se mulţumească doar cu diploma de licenţă sau 

masterat, pentru a obţine performanţe deosebite cu elevii, iar temele de 

doctorat pot avea subiecte asemănătoare dar în specialităţi diferite, 

considerăm oportună modificarea legii. Spre exemplu, un profesor de religie 

care şi-a susţinut teza de doctorat în istorie, pe o temă referitoare la rolul 

bisericii într-un anumit secol şi are deci tangenţă cu specialitatea sa, trebuie 
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să aibă posibilitatea de a obţine gradul didactic I, la fel ca şi un alt profesor 

de religie care a dobândit titlul de doctor în religie, cu o lucrare pe o temă 

asemănătoare.  

D-na Maria Torcescu, consilier Ministerul Economiei şi Finanţelor, 

precizează că legislaţia în vigoare nu prevede acordarea sporului de doctorat, 

decât dacă acesta este în specialitatea în care lucrează. Propunerea legislativă 

are implicaţii financiare şi întrucât nu are Punctul de vedere al Guvernului 

nu susţine aprobarea acesteia. Solicită MECT-ului să precizeze câţi profesori 

cu doctorat se află în sistem pentru a se putea face o evaluare financiară. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu subliniază că având în vedere 

faptul că elaborarea unei teze de doctorat presupune în mai mare măsură, pe 

lângă aspectele de documentare, de metodică, de conţinut ştiinţific şi o 

muncă de cercetare şi creaţie, comparativ cu lucrarea metodico-ştiinţifică din 

cadrul probelor pentru obţinerea gradului I, consideră că titlul de doctor 

atestă calităţile pe care trebuie să le posede un cadru didactic având gradul I.  

Actuala reglementare nu elimină proba inspecţiei şcolare speciale, 

care, potrivit reglementării propuse, are menirea de a atesta competenţele 

profesionale şi didactice ale celui care deţine titlul de doctor în desfăşurarea 

activităţii disciplinei pe care o predă.  

Măsura propusă prin noua reglementare, mai are calitatea de a 

încuraja cadrele didactice, în special  pe cele tinere, să se perfecţioneze prin 

cele mai înalte studii universitare – studiile universitare de doctorat. 

Calitatea de doctor va asigura tinerelor cadre didactice accesul mai uşor spre 

gradul I în cazul desfăşurării activităţii  în învăţământul preuniversitar. 

În urma dezbaterii, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Lia 

Olguţa Vasilescu, Petru Andea, Ferenc Asztalos, Mircea Puşcă, s-au făcut 
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amendamente care se vor regăsi în raportul înaintat către Plenului Camerei 

Deputaţilor. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului adoptarea 

propunerii legislative cu amendamentele propuse de comisie, care se aprobă 

cu unanimitate de voturi.  

Se continuă cu proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, trecându-se la 

dezbateri pe articole.  

Dezbaterea a fost întreruptă pentru clarificarea definiţiilor incomplete 

privind bazele sportive, terenurile sportive, cluburile sportive etc. urmând ca 

în şedinţa viitoare, în prezenţa iniţiatorului şi a reprezentanţilor Agenţiei 

Naţionale pentru Sport să fie lămurite aceste detalii, pentru a putea înainta în 

dezbaterea articolelor din proiectul lege. 

În continuare s-au stabilit raportorii pentru noile proiecte de lege 

venite la comisie: 

- Propunere legislativă pentru modificarea Legii învăţământului 

nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Plx 

546/2007. Raportori: Lia Olguţa Vasilescu, Mihai Radan, Paul 

Magheru. 

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare. Plx.547/2007. Raportori: 

Lia Olguţa Vasilescu, Mihai Radan, Paul Magheru. 
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Miercuri, 26 septembrie 2007 
ora 10,00 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret, sport, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în şedinţă comună pentru a 

dezbate în fond proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România.  

Din cauza lipsei de cvorum, şedinţa a fost suspendată. Lucrările celor 

trei comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare. 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


