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     SINTEZA

        lucrărilor Comisiei din data de 30 mai 2001

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările

în ziua de 30 mai 2001, între orele 9,00 - 15,00, având următoarea ordine de zi:

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.

La punctul 1 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.71/2001 pentru modificarea anexei nr.2 la
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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, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât
avizarea favorabilă a proiectului de lege menţionat, cu următoarele
amendamente:

,,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
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.

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 pentru stabilirea unor măsuri pentru
stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri, Comisia a hotărât că acesta nu
poate fi acceptat şi propune Plenului respingerea pentru următoarele motive:

1. Din punct de vedere legislativ, această ordonanţă nu aduce elemente de
noutate deoarece ideile de bază se regăsesc în Legea învăţământului nr.84/1995,
republicată. Menţionăm art.74 şi 80 din lege.

2. Ordonanţa conţine unele detalieri ale prevederilor din lege, prin
folosirea conceptelor de centre de excelenţă şi centre de cercetare pentru
programe majore, dar nici acestea nu sunt elemente noi, deoarece aceste centre
de cercetare există, prin derularea programelor cu Banca Mondială prin
Consiliul Naţional de Cercetare Ştiinţifică din Învăţământul Superior.

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.59/2000 privind managementul calităţii în
învăţământul superior, Comisia a hotărât că acesta nu poate fi acceptat şi
propune Plenului respingerea pentru următoarele motive:

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a propus suspendarea acestei
ordonanţe.

2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării lucrează la o nouă propunere
legislativă în acest domeniu.

La punctul 4 al ordinei de zi, propunerea legislativă privind asigurarea
învăţământului primar din mediul rural cu personal calificat, în urma
dezbaterilor s-a hotărât ca iniţiatorul să refacă textul pe baza observaţiilor
primite de la Consiliul Legislativ şi de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
urmând să fie înscrisă pe ordinea de zi într-o şedinţă viitoare.

La punctul 5 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind Legea
Bibliotecilor, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât
să-i acorde aviz favorabil.
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Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 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

     PREŞEDINTE

   Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu


