
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 31 mai 2001 
Nr.303/XVIII/9 

 

   PROCES - VERBAL 

            al şedinţei Comisiei din ziua de 30 mai 2001 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi 8 deputaţi, 

după cum urmează: 

 - Andea Petru - Grupul Parlamentar al PDSR 
 - Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PDSR 
 - Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Baciu Mihai - Grupul Parlamentar al PD 
 - Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PDSR 
 - Moldovan Petre - Grupul parlamentar al PDSR 
 - Petruş Octavian Constantin - Grupul Parlamentar al PDSR 
 - Radan Mihai - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Radu Damian - Secretar de Stat 

- Voinescu I. - Şef organizarea muncii 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr.71/2001 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.128/2000 privind statutul personalului didactic, referitor la 
stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi pentru 
abrogarea unor dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.Aviz. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 
pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a 
specialiştilor tineri.Raport 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2000 
privind managementul calităţii în învăţământul superior. Raport. 

4. Propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din 
mediul rural cu personal calificat. Raport. 

5. Propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor.Aviz. 
6. Diverse. 
 
Dezbaterile încep cu punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.71/2001 pentru modificarea 

anexei nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.128/2000 privind statutul personalului didactic, referitor 

la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi pentru abrogarea 

unor dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 

de demnitate publică. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu îşi exprimă îngrijorarea faţă de nivelul 

indamisibil de mic al salariului din învăţământ. S-a ajuns în situaţia în care 

tinerii nu mai sunt atraşi să lucreze în acest domeniu, astfel copiii ţării vor fi 

şcoliţi de oameni de factură medie. În consecinţă propune următorul 

amendament: 

,,În anexă, la coeficienţi de multiplicare pentru personalul didatic din 

învăţământul preuniversitar la pct.1, Profesor cu grad didactic I, să fie măriţi 

coeficienţii pentru vechimea 35-40 ani, de la 3,197 la 3,80 şi la vechimea de 
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peste 40 ani, de la 3,300 la 4,203.,, Rectificarea propusă vizează personalul 

didactic cu gradul I, cu performanţe deosebite în carieră, aflat în prag de pensie. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu este de acord cu dl.preşedinte Anghel 

Stanciu. Problema de fond este că salariul de referinţă este prea mic. Consideră 

că ar trebui să se pună ordine în salarizarea bugetarilor. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că dacă se urmăreşte Ordonanţa 

nr.8/2000 această mărire este nesemnificativă. Dacă situaţia continuă aşa se va 

ajunge ca în învăţământ să ajungă tineri slab pregătiţi. Ar trebui să se facă 

demersuri să se normalizeze salariile profesorilor. 

Dl.deputat Iulian Mincu consideră că nu are destulă forţa Comisia pentru 

învăţământ  pentru a reglementa această situaţie, politica o face Ministerul de 

Finanţe. 

Dl.deputat Paul Magheru arată că ordonanţa 71/2001 priveşte numai 

anexa 2 din ordonanţa nr.8/2000 care se referă la cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar şi nu priveşte învăţământul superior. Coeficientul de 

multiplicare al cadrelor didactice din învăţământul superior este mai mic decât 

coeficientul de multiplicare din învăţământul preuniversitar. Este de părere ca în 

viitor să se aibe în vedere şi cadrele didatice din învăţământul superior. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu propune ca ministerul împreună cu 

Comisia să elaboreze un nou proiect de lege privind sistemul de salarizare din 

învăţământ. De asemenea, roagă să se aprobe această ordonanţă deoarece ea nu 

îndreaptă sistemul de salarizare ci face numai o corecţie, are un rol tehnic de 

corectare a coeficientului de multiplicare. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu este de acord cu dl.deputat Napoleon 

Antonescu şi este de părere trebuie să se coreleze totul cu noua lege a 

pensionării, când în perspectivă profesorii se vor pensiona la 65 de ani şi vor 

avea peste 40 de ani vechime. 

Dl.secretar de stat Radu Damian este de acord cu ce s-a discutat până 

acum, subscrie la aceste nemulţumiri care sunt justificate privitor la salarizarea 
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din învăţământ. Arată că această ordonanţă are un caracter tehnic, de corelare a 

salariilor şi propune comisiei să fie aprobată. Este de acord să se facă o iniţiativă 

legislativă privind salarizarea în învăţământ, dar să existe şi susţinerea bugetară. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează faptul că este clar că această 

ordonanţă nu abordează frontal salarizarea personalului didactic ci reprezintă o 

corecţie. Işi menţine amendamentul propus şi îl supune votului. Amendamentul 

se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot contra şi 6 abţineri. În continuare supune 

votului ordonanţa în ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere. 

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 pentru stabilirea unor măsuri 

pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu aminteşte că s-a mai discutat această 

ordonanţă şi a fost amânată. Conţinutul acestei ordonanţe se regăseşte în Legea 

învăţământului. 

Dl.deputat Mihai Baltă arată că ideea de a se crea centre de excelenţă în 

jurul unei personalităţi şi nu a unui program nu s-a aplicat până acum. Referitor 

la încurajarea sosirii în ţară a tinerilor trebuie să se asigure standarde mult mai 

mari pentru acest lucru. Este de părere că ordonanţa nefiind operabilă ar putea 

face parte din viitoare lege a cercetării. 

Dl.deputat Ionescu Marian este de părere că problema este complexă şi 

ordonanţa ar trebui inserată în noua lege a cercetării. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că CNCSIS face o treabă bună 

în cercetare, au început să se facă paşi, să se deruleze nişte programe. Este de 

părere că ordonanţa nu este bună şi nu este de acord cu aprobarea ei. 

Dl.secretar de stat Radu Damian arată că poziţia Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării este aceea că este numai o ordonanţă declarativă. Ministerul priveşte 

în ansamblu partea de cercetare  şi pregăteşte un act legislativ care să meargă pe 

fond - crearea unei valori adevărate în economie. În forma prezentată, ministerul 

nu susţine ordonanţa. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de respingere a 

ordonanţei. Cu unanimitate de voturi, ordonanţa se respinge. 

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.59/2000 privind managementul calităţii în 

învăţământul superior. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a 

propus ca această ordonanţă să fie suspendată. În şedinţele Comisiei din 9 şi 

respectiv 10 ianuarie 2001, Comisia a fost de acord cu propunerea de suspendare 

a ordonanţei. În această situaţie, propune respingerea ordonanţei. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu crede că ideea nu trebuie neglijată şi 

fondul problemei ar trebui să fie reluat într-un alt proiect de lege. 

Dl.secretar de sta Radu Damian arată că ministerul are în vedere această 

propunere de a se face un nou proiect de lege. În forma prezentată este de acord 

cu respingerea ordonanţei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de respingere. 

Cu unanimitate de voturi, ordonanţa se respinge. 

La punctul 4 din ordinea de zi, se află propunerea legislativă privind 

asigurarea învăţământului primar din mediul rural cu personal calificat. 

Dl.deputat Emil Rus arată că s-a pornit de la fapte reale şi anume în locuri 

izolate, defavorizate, nu există personal calificat şi a apărut o scădere a actului 

instructiv-calitativ. Propune ca pe plan local să existe posibilitatea de a se 

susţine cu burse elevii care vor să devină învăţători, prin contracte pe 5 ani, fiind 

obligaţi să se întoarcă în sate. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că ideea este bună, dar 

propunerea în forma actuală nu poate fi acceptată, trebuie îmbunătăţită. 

Dl.deputat Ionel Marineci este de părere că iniţiatorul poate primi 

proiectul de lege să-l refacă, să-l îmbunătăţească. 
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Dl.secretar de stat Radu Damian arată că pentru cea mai mare parte din 

probleme ridicate în propunerea legislativă există deja legislaţie, iar unele 

abordări sunt confuze şi crede că nu a fost analizat suficient cadrul legislativ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că există un deficit vizibil de 

învăţători în ţară, dar în momentul de faţă există legal posibilitatea ca un consiliu 

local să prindă în bugetul său burse alocate celor de la sate şi pe această bază să 

se încheie contracte cu ei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât ca iniţiatorul să refacă textul pe baza 

observaţiilor primite de la Consiliul Legislativ, de la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, şi de la membrii Comisiei urmând să fie înscrisă pe ordinea de zi într-

o şedinţă viitoare. 

La punctul 5 din ordinea de zi, se află propunerea legislativă privind 

Legea Bibliotecilor. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că este o chestiune de principiu şi de 

Regulament şi consideră că o lege a bibliotecilor este necesară şi propune să se 

acorde aviz favorabil. Cu unanimitate de voturi se aprobă avizarea favorabilă a 

propunerii legislative.  

La punctul Diverse, Comisia a luat în dezbatere scrisoarea Academiei de 

Ştiinţe Economie din Bucureşti prin care se solicita o precizare privind statutul 

profesorilor universitari consultanţi. Comisia constată că această solicitate îşi 

regăseşte răspuns în Legea învăţământului şi în Statutul personalului didactic. 

Pentru unele demersuri speciale este autorizat să răspundă Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării. Totodată Comisia constată şi în acelaşi timp reproşează conducerii 

A.S.E. Bucureşti că foloseşte o ştampilă cu denumirea Ministerul Educaţiei şi 

Culturii, ceea ce contravine legilor în vigoare. În acest sens s-a redactat o 

scrisoare către conducerea A.S.E. Bucureşti.  

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară închise 
lucrările Comisiei.  

PREŞEDINTE                                     
       Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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