Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din 2 septembrie 2010

În ziua de 2 septembrie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având pe ordinea de
zi propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) şi d) din
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic – Plx 374/2010.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre,
preşedintele comisiei.
La dezbateri a participat ca invitat domnul Andrei Kiraly, Secretar de
Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Propunerea legislativă a fost prezentată de către doamna Lidia
Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că aceasta are ca obiect
de reglementare modificarea art.7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
asigurării unui tratament echitabil, din punct de vedere al încadrării şi
salarizării, între învăţătorii şi educatorii, licenţiaţi sau nu, angajaţi în
prezent, şi profesorii pentru învăţământul primar şi preşcolar, absolvenţi ai
facultăţilor de profil.
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În

cadrul

discuţiilor

au

luat

cuvântul

membrii

comisiei

şi

reprezentantul MECTS, iar în urma finalizării dezbaterilor, s-a propus
acordarea unui aviz favorabil, în forma prezentată de iniţiatori. Cu
unanimitate de voturi, propunerea de avizare favorabilă a fost acceptată.
Avizul comisiei va fi transmis comisiei sesizate cu dezbaterea pe
fond, respectiv Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Din numărul total al membrilor comisiei (19), în ziua de 2
septembrie 2010 au absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup
parlamentar

independenţi)

şi

domnul

deputat

Dorel

Covaci

(grup

parlamentar PSD+PC).
Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în locul domnului deputat Dorel Covaci (grup
parlamentar PSD+PC) a participat domnul deputat Iuliu Nosa.
Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte,
Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian Solomon şi
Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia Boghicevici, Ioan
Narcis Chisăliţă, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban,
Cristina-Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini
Săpunaru, Mihaela Stoica, Iulian Vladu – membri.
PREŞEDINTE,
Victor Paul Dobre

SECRETAR,
Adrian Solomon

Întocmit,
Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu
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