
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 iunie 2008 
Nr. 29/199 

 
 

SINTEZA 
şedinţei Comisiei din ziua de 18 iunie 2008 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 18 iunie 2008 a avut următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, 
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 
185/2008. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie  socială. 
Termen: 15 mai 2008. Iniţiatori: Andea Petru, Andronescu Ecaterina, 
Cindrea Ioan, Corlăţean Titus, Dorneanu Valer, Dumitriu Mihai, Găleteanu 
Monalisa, Puşcaş Vasile, Stanciu Anghel, Ştiucă Alecsandru, Moraru Ion, 
Solcanu Ion, Tîlvăr Angel. Raportori: iniţiatorii.  C.D.  – Cameră 
decizională. 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din 
învăţământ. Plx 263/2008. Termen: 17 iunie 2008. Raport comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră 
decizională. 
 3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind statutul personalului didactic. Plx 135/2008. Raport. 
Termen: 9 mai 2008.  Iniţiatori: Bardan Cornel Ştefan, Bîrsan Iulian 
Gabriel, Pereş Alexandru, David Gheorghe. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, republicată. Plx 136/2008. Raport. Termen: 9 mai 
2008. Iniţiatori: Bîrsan Gabriel, Romanescu Marcel. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 
 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004. Plx 
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247/2008. Procedură de urgenţă. Aviz. Termen: 22 mai 2008. Iniţiator: 
Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx 232/2008. Aviz. Termen: 
29 mai 2008. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională.  
 7. Proiectul de Lege privind construirea de cămine studenţeşti. Plx 
271/2008. Aviz. Termen: 3 iunie 2008. Iniţiatori: Gheorghe Funar, Aurel 
Ardelean, Verginia Vedinaş.  C.D. – Cameră decizională.    
 8. Propunere legislativă privind acordarea titlului onorific de ”Promotor al 
imaginii României,”. Plx 171/2008. Aviz. Termen: 26 mai 2008. Iniţiatori: 
senatori: Vasilescu Gavrilă, Voiculescu Dan; deputaţi: Ciucă Liviu Bogdan, 
Popa Daniela. C.D. – Cameră decizională. 
 9. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de carte de 
specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice 
şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-
medici şi a medicilor înscrişi la programe de formare continuă, în beneficiul 
sănătăţii populaţiei.  Pl.x. 316/ 2008. Aviz. Termen: 20 iunie 2008. Initiatori : 
Ifrim Mircea, Albu Gheorghe, Bîrsan Iulian-Gabriel, Canacheu Costică, 
Ciocâlteu Alexandru, Ilie Cristian, Movilă Petru, Rădulescu Cristian, 
Străchinaru Petre, Tabără Valeriu, Cinteză Mircea, Sabău Dan, Solcanu Ion, 
David Gheorghe, Sógor Csaba. C.D.  – Cameră decizională. 
 10. Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România.  Pl.x. 345/ 2008. Aviz. Termen: 20 iunie 
2008. Initiaţori : Avram Dumitru, Baban Ştefan, Buciu Angela, Buzea 
Cristian Valeriu, Diaconescu Marin, Dragomir Dumitru, Fârşirotu Vladimir 
Mircea, Furo Iuliu Ioan, Ifrim Mircea, Iriza Marius, Jipa Florina Ruxandra, 
Mărculeţ Petrescu Mira Anca Victoria, Mătuşa Tudor, Merce Ilie, Mircea 
Costache, Moisoiu Adrian, Purceld Octavian-Mircea, Rus Ioan Aurel, 
Vasilescu Lia Olguţa, Zamfirescu Dan Dumitru, Ardelean Aurel, Dina Carol, 
Dinescu Valentin, Dumitrescu Gheorghe-Viorel, Funar Gheorghe, Găucan 
Constantin, Iorga Nicolae-Marian, Loghin Irina, Petrescu Ilie, Stan Petru, 
Tudor Corneliu Vadim, Vedinaş Verginia. C.D.  – Cameră decizională. 
 11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic. Plx 110/2008. Raport. Termen: 13 mai 2008. 
Iniţiatori: Erdei-Dolóczki István, Király Andrei-Gheorghe, Seres Dénes. 
Raportori: iniţiatorii. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 
 

 Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Petre Popeangă, preşedintele Comisiei. 
 Dl. preşedinte Petre Popeangă propune ca proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.220/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
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personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic (Plx 185/2008) şi proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (Plx 263/2008), să se 
dezbată împreună având în vedere faptul că ambele se referă la creşterile 
salariale ale cadrelor didactice.  
 Dl. preşedinte Petre Popeangă solicită ca în luările de cuvânt, membrii 
Comisiei să se refere şi la implicaţiile bugetare ale acestei creşteri salariale şi a 
precizat că, în această materie, Ministerul Economiei şi Finanţelor s-a pronunţat, 
în scris, împotriva adoptării unei astfel de iniţiative.  
 Doamna deputat Ecaterina Andronescu subliniază că este absolut necesară 
creşterea atractivităţii profesiei de cadru didactic şi creşterea profesionalizării 
tuturor funcţiilor din sistemul de învăţământ. Creşterea salariilor cadrelor 
didactice reprezintă o condiţie de a preîntâmpina abandonul carierei didactice şi 
calea de a creşte atractivitatea domeniului pentru tinerii cu performanţe 
profesionale. Anul 2008 este favorabil pentru a se aduce o ameliorare în 
sistemul de salarizare, deoarece bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului a ajuns la 6 % dintr-un PIB mai mare decât anul anterior.  
 Doamna Gabriela Pasztor, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului şi doamna Maria Torceanu, consilier în Ministerul 
Economiei şi Finanţelor precizează că Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă adoptată de Senat deoarece implicaţiile bugetare pe care le propune ar 
creşte deficitul bugetar peste limita stabilită prin Tratatul de la Maastricht.  
 Domnul vicepreşedinte Petru Andea propune să se adopte ordonanţa 
Guvernului, la care să se adauge ca amendament modificarea valorii 
coeficientului de multiplicare la 400 RON, începând cu 1 octombrie 2008, ceea 
ce ar duce la creşterea deficitului bugetar de la 2,3 la 2,55. 
 Dl. deputat Mircea Puşcă susţine propunerea legislativă şi consideră că 
Guvernul trebuie să-şi actualizeze punctele de vedere asupra propunerilor 
legislative după modificările care intervin, deoarece dispune de resursele 
necesare realizării acestui program. 
 
 Domnul Marius Nistor, preşedinte executiv al Federaţiei Sindicatelor 
Independente din Învăţământ „Spiru Haret” şi domnul Anton Hadăr, 
vicepreşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale ”Alma Mater”  susţin creşterile 
salariale propuse. 
 Au mai luat cuvântul domnii deputaţi Valer Mircea Puşcă, Alecsandru 
Ştiucă, Horia Toma, Anghel Stanciu, care au susţinut ordonanţa Guvernului cu 
amendamentul propus de domnul vicepreşedinte Petru Andea. 
 Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din 
învăţământ (Plx 263/2008) a fost aprobat cu modificări cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit 
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Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ( Plx 185/2008) a fost 
amânat pentru o şedinţă viitoare.  
 Lucrările au continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului 
didactic (Plx 135/2008), care a fost respinsă cu 3 voturi pentru respingere, 1 vot 
împotriva respingerii şi 10 abţineri, 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. 
 În continuare s-a discutat propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată (Plx 136/2008), care a 
fost aprobată cu modificări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 A fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui 
nr.347/2004 (Plx 247/2008). Proiectul de Lege a fost aprobat cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Plx 
232/2008). Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de lege.  
 În continuarea dezbaterilor s-a luat în discuţie proiectul de Lege privind 
construirea de cămine studenţeşti (Plx 271/2008). Proiectul de Lege a fost 
aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă privind acordarea 
titlului onorific de ”Promotor al imaginii României,” (Plx 171/2008), hotărând 
să emită aviz favorabil asupra propunerii legislative. 
 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de carte de 
specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice 
şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-
medici şi a medicilor înscrişi la programe de formare continuă, în beneficiul 
sănătăţii populaţiei (Pl.x. 316/ 2008) a fost avizată favorabil, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi. 
 Punctul 10 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind Statutul 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România (Pl.x. 345/ 2008), a 
fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Plx 
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110/2008). Propunerea legislativă a fost respinsă cu 13 voturi pentru respingere 
şi o abţinere, deoarece adoptarea unor asemenea modificări ar produce o 
disfuncţionalitate majoră la nivelul învăţământului primar. În prezent, numărul 
de ore pe săptămână aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr. 4686/2003 pentru ciclul primar, respectiv clasele  I şi a II- a este 
de minim 18 ore şi maxim de 20 de ore. Având în vedere că unele dintre 
discipline sunt predate de cadre didactice de specialitate cu studii superioare, 
cum sunt limbile moderne, religia, educaţie fizică , face imposibilă realizarea 
acestei norme de către un învăţător/institutor, şi nu se poate obţine decât un 
număr de maxim 17 ore pe săptămână, singurii care ar putea îndeplini norma de 
18 ore pe săptămână fiind, în această situaţie, învăţătorii/institutorii din şcolile 
cu predare în limba minorităţilor naţionale. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 

Din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului: 
 - Gabriela Pasztor  - secretar de stat. 

Din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor: 
- Maria Torceanu – consilier. 

 Din partea Federaţiei Sindicatelor Independente din Învăţământ 
„Spiru Haret”: 

- Marius Nistor - preşedinte executiv. 
 Din partea Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”: 

- Anton Hadăr – vicepreşedinte. 
 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Petre Popeangă 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Radan Mihai  
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu  
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Ganţ Ovidiu Victor 
- Gavrilescu Graţiela-Leocadia  
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
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- Mătuşa Tudor 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia Victor 
- Vasilescu Lia Olguţa. 

  
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Bănicioiu Nicolae şi 

Florea Damian. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr. Petre POPEANGĂ 
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