PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 11 decembrie 2006
Nr.29/411

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 6 decembrie 2006

Marţi, 5 decembrie şi miercuri, 6 decembrie 2006, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă de lucru, sub
conducerea d-nei Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat
următoarea ordine de zi:
1. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995, republicată. Plx 641/2006.
2. Cererea de reexaminarea a Legii pentru completarea art.129 din
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 476/2006.
3. Propunerea legislativă pentru completarea art.44 şi 49 din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare. Pl-x 778/2006. Raport. Termen: 27 noiembrie
2006. Iniţiatori: Asztalos Ferenc, Radan Mihai, Király Andrei-Gheorghe,
Sóki Béla, Erdei-Dolóczki István, Márton Árpád-Francisc, Máté AndrásLevente, Seres Dénes, Varga Attila, Amet Aledin, Buciuta Ştefan,
Dumitrescu Liana, Firczak Gheorghe, Gvozdenovici Slavomir, Ignat
Miron, Merka Adrian-Miroslav, Vainer Aurel. Raportori: Vasilescu Lia
Olguţa, Preda Ion, Toma Horia-Victor, Moisoiu Adrian.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2006. Plx 911/2006. Aviz. Termen: 13 decembrie 2006.
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Pl-x 783/2006. Raport.
Termen: 29 noiembrie 2006. Iniţiatori: Cismaru Ivan, Sabău Dan, Tîlvăr
Angel, Sógor Csaba, Antonie Ştefan-Mihail. Raportori: Dumitriu Mihai,
Bîrsan Iulian Gabriel, Kiraly Andrei Gheorghe.
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat
finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4
iulie 2006. Plx. 903/2006. Aviz. Termen: 30 noiembrie 2006. Iniţiatori:
Guvern.
7. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de
medicină sportivă. Plx 886/2006. Aviz. Termen: 7 decembrie 2006.
Iniţiatori: Dan Sabău. Raportori: Cătălin Buhăianu
- Proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale din
România. Plx. 502/2005. Raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale. Sala Drepturilor Omului, etaj P.
Dezbaterile încep cu Cererea de reexaminare a Legii pentru
modificarea

şi

completarea

Legii

învăţământului

nr.84/1995,

republicată.
În urma dezbaterii, reanalizând-se motivele care au determinat
transmiterea spre reexaminare a legii, cu referire la art. 1163 alin. (3) din
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995,
republicată, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, menţinerea
textului acestui alineat, în forma adoptată iniţial de Parlamentul României,
conform Anexei din raportul înaintat Plenului.
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Se continuă cu Cererea de reexaminarea a Legii pentru
completarea

art.129

din

Legea

nr.128/1997

privind

Statutul

personalului didactic.
În urma dezbaterii, Comisia, reanalizând motivele care au determinat
transmiterea spre reexaminare a Legii pentru completarea art. 129 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Comisia a hotărât, cu
unanimitatea voturilor celor prezenţi, menţinerea textului, în forma adoptată
iniţial de Parlamentul României, conform Anexei din raportul înaintat
Plenului.
Urmează propunerea legislativă pentru completarea art.44 şi 49
din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos prezintă propunerea legislativă care
are ca obiect de reglementare completarea art. 44 şi 49 din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, în sensul eliminării
inechităţilor existente în domeniul drepturilor cuvenite cadrelor didactice din
învăţământul primar care desfăşoară activitate suplimentară, în cadrul
învăţământului cu predare în limba maternă.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, propune
Plenului adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele din Anexă.
Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2006.
D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu subliniază că se alocă
Ministerului Educaţii şi Cercetării un plus de 42,8 milioane lei pentru
finanţarea de bază a învăţământului superior în vederea asigurării plăţii
drepturilor salariale pentru personalul din învăţământul universitar de stat.
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Suma alocată este bine fundamentată şi Ministerul Educaţii şi Cercetării se
declară mulţumit de rectificarea bugetară.
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi se aprobă eliberarea
avizului favorabil.
Urmează

propunerea

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu arată că propunerea legislativă
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 43 şi ale art. 44
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în sensul
normării cu 18 ore pe săptămână a unui post de învăţător/institutor pentru
fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul
acesteia şi stabilirii modalităţilor de efectuare a orelor de educaţie fizică în
învăţământul primar şi de remunerare a profesorilor cu studii superioare de
specialitate care efectuează aceste ore.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, propune
Plenului adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele din Anexă.
Urmează proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de
Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială,
semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006.
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât să
elibereze aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat.
Se continuă cu proiectul de Lege privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă.
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât să
elibereze aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat.
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Proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale din
România. Din cauza lipsei de cvorum şedinţa a fost suspendată. Lucrările
celor trei comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: dl. Gabriela Pasztor,
secretar de stat, Liliana Preoteasa, director general, Vasile Năstăsescu,
director, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Ana Radu –
director, Ministerul Finanţelor Publice.
La şedinţele Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian
- Găleteanu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor
- Moisoiu Adrian
- Preda Ion
- Puşcă Mircea Valer
- Romanescu Marcel Laurenţiu
- Sóki Béla
- Stanciu Anghel
- Ştiucă Alecsandru
- Toma Horia-Victor
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La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta
Alma, Bănicioiu Nicolae, Buhăianu Cătălin, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi
Monica Maria,

PREŞEDINTE,
Lia Olguţa Vasilescu

