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PROCES-VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport şi a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  din ziua de  

13 aprilie 2005 
 
 

La lucrările Comisiei  sunt prezenţi 21 deputaţi din totalul de 28 

membri, fiind absenţi 7 deputaţi, după cum urmează: 

- Bănicioiu Nicolae – Grupul Parlamentar al PSD 

- Admoniţei Cristian Mihai - Grupul Parlamentar al PNL 

- Anastase Roberta Alma - Grupul Parlamentar al PD 

- Apostolache Mihai Cristian - Grupul Parlamentar al PSD 

- Bîrsan Iulian Gabriel - Grupul Parlamentar al PD 

- Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul Parlamentar al PD 

- Sârbu Daciana Octavia - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Constantin Brătianu – director general 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Daniela Pescaru – şef serviciu 

Sindicate din învăţământ 

- Răzvan Bobulescu – preşedinte FSL ,,Alma Mater,, 

invatamant_sala
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- Becsic Mariana – FSLI 

- Spiridon Tudor – FSI ,,Spiru Haret,, 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul 
privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul 
apărării, pentru care  s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 
21 septembrie 1960 şi la Acordul privind comunicarea, în scopuri de 
apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie  
1970. Aviz. Termen: 12 aprilie 2005. (P.L.X. 119/2005) 

2. Proiect de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2002 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 
personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 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. Raport 
comun împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen: 14 aprilie 2005. (P.L.X.122/2005). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea 
construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport. Aviz. Termen: 
14 aprilie 2005. (P.L.X.126/2005). 

4. Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional de Cercetare 
Sociologică a Opiniei Publice. 

Reexaminare solicitată de Preşedintele României 
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Dezbaterile încep cu proiectul de  Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2005 privind creşterile salariale 

ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat 

potrivit Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele 

măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 

2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 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 subliniază că problema salarizării în 

învăţământ este una dintre cele mai discutate care ridică serioase 

probleme; deşi s-au făcut paşi în reforma privind învăţământul salarizarea 

personalului didactic nu a fost rezolvată satisfăcător. 

Dl.preşedinte Stelian Duţu doreşte să supună atenţiei comisiilor 

reunite două principii cu care să fie de acord şi apoi să se treacă la 

dezbaterea propriu-zisă a proiectului de lege. Astfel, va trebui să se cadă 

de acord dacă se va accepta să se recupereze pierderile salariale din lunile 

ianuarie şi februarie şi dacă se unesc cei doi coeficienţi de salarizare.  

Dl.Răzvan Bobulescu, preşedinte FSI ,,Alma Mater,, solicită 

recuperarea pierderilor salariale pentru lunile ianuarie şi februarie şi de 

asemenea unificarea celor doi coeficienţi de salarizare, şi arată că dacă nu 

se investeşte în învăţământ nu se va face faţă integrării în Uniunea 

Europeană. 

D-na Mariana Becsic, reprezentanta FSLI, susţine solicitările 

făcute de dl.Bobulescu. 
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Dl. director general Constantin Brătianu consideră că susţinerea 

învăţământului înseamnă o investiţie în viitor  şi este de acord cu cele 

două principii prezentate. 

D-na Daniela Pescaru, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice 

face o expunere a dificultăţilor financiare care decurg în urma creşterilor 

salariale ale cadrelor didactice în anul 2004, care au beneficiar de o 

mărire de 30 % faţă de celelalte categorii bugetare. Cheltuielile de 

personal sunt neacoperite şi de aceea nu s-au acordat creşterile salariale 

începând cu luna ianuarie, suplimentarea fiind considerabilă de cca. 7 mii 

de miliarde.  În numele Ministerului de Finanţe precizează că nu se poate 

susţine mai mult, avându-se ca prioritatea asigurarea celor 7 mii de 

miliarde în bugetul învăţământului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că acelaşi răspuns a fost 

primit mereu din partea Ministerului de Finanţe şi nu mai constituie o 

surpriză.  

Dl.deputat Mircea Puşcă arată că România are o şansă pentru 

integrarea în Uniunea Europeană dacă asigură personal bine calificat şi 

consideră că în acest moment se poate lua o decizie politică care să creeze 

premise pentru integrare. Va vota pentru şi îşi asumă responsabilitatea 

faţă de documentele europene. 

D-na deputat Monalisa Găleteanu pledează pentru finanţarea 

optimă a sistemului de învăţământ. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos roagă să se adopte o atitudine 

mai pragmatică să se treacă la dezbaterea pe articole. Va vota pentru că 

este de acord cu propunerile făcute. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în numele subcomisiei, propune 

dezbaterea preraportului cu unele modificări. 

Dl.deputat Pantelimon Manta  propune să se adopte politica paşilor 

mărunţi şi să se adopte soluţia minimală. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu consideră că sistemul de 

învăţământ are nevoie de finanţare mai bună decât cea din prezent. 

Solicită Ministerului de Finanţe să găsească resursele financiare pentru 

rezolvarea situaţiei create, nu este imposibilă identificarea unor soluţii. 

Dl.preşedinte Stelian Duţu supune votului cele două principii 

stabilite şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se treacă la dezbaterea pe 

articole. Se aprobă cu 27 de voturi pentru şi 5 abţineri. Votul de ansamblu 

se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se continuă dezbaterea cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor 

fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de 

sport. Supus dezbaterii, proiectul de lege se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, face precizarea referitor la 

propunerea legislativă privind Legea Tineretului. Aceasta   se va regăsi cu 

modificări în pachetul legislativ privind tineretul care va fi iniţiat de 

tinerii din comisie. Se aprobă această propunere şi se stabileşte un termen 

de două săptămâni pentru prezentarea pachetului legislativ. 

Se continuă cu proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului 

României la Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor 

din domeniul apărării, pentru care  s-au făcut cereri de brevetare, adoptat 

la Paris la 21 septembrie 1960 şi la Acordul privind comunicarea, în 

scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 

octombrie  1970. Supus dezbaterii se aprobă cu unanimitate de voturi. 

S-au stabilit raportorii la următoarele propuneri legislative: 
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1.Propunere legislativă pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.132 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 
Raportori: Horia Toma, Alecsandru Ştiucă. 

 
 2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.104,alin3 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic. 
Raportori: Găleteanu Monalisa, Pantelimon Manta. 
 
  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


