
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/16 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 12 şi 14 mai 2009 

 

 

În zilele de 12 şi 14 mai 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind stadiul dezbaterilor asupra legii salarizării unitare a 

personalului din sistemul bugetar 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială - 

PLx 255/2009 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II si III la 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, precum şi 

unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 

ale personalului contractual salarizat prin legi speciale - PLx 694/2008  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

709/2008 



5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 710/2008  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 

– PLx 248/2009. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

 d-l Valentin Mocanu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Ion Gibescu - şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale  

 d-na Simona Bordeianu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-na Felicia Zarojanu – director, Consiliul Naţional de Formare 

Profesională a Adulţilor  

 d-na Ioana Mihăilă – director, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  

 d-l Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Rodica Cristu - consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 Informarea privind stadiul dezbaterilor asupra legii salarizării unitare 

a personalului din sistemul bugetar a fost făcută de către domnul Valentin 

Mocanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că din grupul de 

lucru constituit la nivelul ministerului face parte şi doamna consilier Elena 

Mesaroş, aşa cum s-a convenit cu ministrul muncii, familiei şi protecţiei 

 
2/16 



sociale, domnul Marian Sârbu, urmând să fim informaţi, periodic, despre 

evoluţia discuţiilor asupra acestei legi. 

 Domnia sa a apreciat că ar fi bine să profităm de prezenţa domnului 

Secretar de Stat Valentin Mocanu, care coordonează acest grup de lucru, 

pentru a-l ruga să ne prezinte informaţii direct de la sursă. 

 Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a menţionat că în acest 

moment este vorba despre o dezbatere publică asupra legii de salarizare 

unitară şi de procedeul de consultare pentru a putea elabora un proiect de 

lege unică pentru o salarizare unitară pentru personalul din sectorul 

bugetar. Domnia sa a apreciat că se simţea nevoia unei modificări 

structurale a ceea ce înseamnă în primul rând politică salarială în România 

şi în particular a modului în care este salarizat personalul bugetar. 

Întrucât sunt multe sectoare de activitate salarizate pe legi de salarizare 

speciale a dispărut orice fel de coerenţă în modul în care se mai putea 

vorbi de un sistem de salarizare care să răspundă regulilor pieţei muncii; a 

apărut o stare conflictuală între salariaţii din sistemul bugetar, foarte mulţi 

fiind nemulţumiţi de nivelul lor de salarizare comparabil cu nivelul de 

salarizare al altor categorii, uneori fiind vorba de aceleaşi profesii sau, mai 

mult, de fişe ale postului aproape identice dar de niveluri de salarizare de 

la simplu la dublu sau chiar mai mult. 

La nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale s-a 

considerat că s-a creat deja masa critică în rândul salariaţilor din sistemul 

bugetar pentru ca această lege să devină deja o nevoie. Modul în care s-a 

considerat că se poate crea un proiect de lege este bazat pe consultare. 

Consultarea a început încă de anul trecut, prin elaborarea unor principii 

care să stea la baza acestui demers, şi care se referă la un raport de 

maxim 1 la 15 între cel mai mic şi cel mai mare salariu din sistemul 

bugetar, la faptul că toate categoriile de salariaţi care sunt plătiţi din bani 

publici trebuie să fie incluse în această lege, la faptul că prin aplicarea 

acestei legi va fi necesară o perioadă de tranziţie astfel încât nimeni să nu 

piardă din nivelul de salarizare la care se află acum, ci dimpotrivă, în 

această perioadă de tranziţie să se găsească resursele şi procedeele prin 

care discrepanţele între categorii de personal care vor fi ierarhizate similar 

 
3/16 



în noua lege să fie eliminate şi să se rezolve problema discriminărilor 

salariale. 

Ce s-a reuşit până în acest moment este că, în primul rând, la masa 

consultărilor s-au adus reprezentanţi ai tuturor confederaţiilor sindicale la 

nivel naţional, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor care sunt direct vizate de 

această modificare legislativă importantă.  

S-a reuşit, de asemenea, ca până în acest moment să se realizeze, 

prin consultare şi prin acceptarea partenerilor de dialog, trei niveluri de 

referinţă care să stea la baza acestei grile de ierarhizare. 

Elaborarea legii va avea două etape: întâi o grilă de ierarhizare 

bazată doar pe coeficienţi de ierarhizare, fără a se include în această grilă 

sume, nici sume la care se va ajunge prin aplicarea etapizată a legii, nici 

sumele care sunt plătite în acest moment fiecărei categorii de personal.  

S-a considerat că a face apel sau a utiliza sumele existente pe această 

zonă nu ar face decât să bulverseze şi chiar să pună în pericol acest 

proiect.  

S-a apreciat că este util ca în această fază să se elaboreze doar 

această grilă de ierarhizare, urmând ca ulterior realizării acestui proces să 

se treacă la cealaltă etapă, analiza posibilităţilor şi costurilor, precum şi a 

perioadei în care se poate ajunge de la situaţia actuală la situaţia ideală 

care va fi realizată prin acest proiect de lege. 

Domnul Secretar de Stat a precizat că există încă un aspect 

important: pornind de la acel raport de 1 la 15 şi comparându-l cu situaţia 

actuală, probabil că de la aproximativ 700 de niveluri de ierarhizare din 

întreaga structură de salarizare din sistemul bugetar se va reduce 

semnificativ până la aproximativ 300 - 350 de niveluri. La ora actuală, în 

diferite sectoare, există diferenţieri la nivelul de salarizare şi de 3 lei, ceea 

ce ni se pare absurd. 

Ceea ce este iarăşi extrem de important este că prin această lege se 

va introduce în salariul de bază un număr important de sporuri care sunt 

general aplicabile unor categorii de salariaţi. S-au demarat deja consultări 

cu reprezentanţii sindicatelor, pentru ca inclusiv sporul de vechime să 

poată fi introdus, pentru salariaţii bugetari, în salariul de bază. Domnul 
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Secretar de Stat consideră că există soluţii tehnice în acest sens, s-au 

făcut propuneri şi apreciază că se va ajunge la un consens cu partenerii de 

dialog întrucât există foarte multe sporuri în sistemul de salarizare al 

bugetarilor care se aplică aproape tuturor salariaţilor şi care, în mod 

evident, vor trebui introduse în salariul de bază. Însă este necesar, pentru 

o salarizare coerentă, ca sporurile să nu depăşească 30% din total 

venituri. La ora actuală există situaţii în care sporurile ajung la 52% din 

total venituri, 48% reprezentând salariul de bază. Este un alt element 

care, nu numai în sine crează o situaţie de haos, dar chiar este generator 

de haos într-un sistem de salarizare. În acest sens, există acceptul 

partenerilor ca sporurile, în marea lor măsură, să fie ori introduse în 

salariul de bază ori eliminate, iar cele care rămân să fie sporuri care să fie 

plătite numai pentru condiţii deosebite şi doar acelor categorii de salariaţi 

care lucrează în condiţii deosebite. 

Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu încheie prezentarea  

spunând că acesta este stadiul la care s-a ajuns cu dezbaterile în cadrul 

grupului de lucru. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre are o singură întrebare: dacă 

termenul de 30 iunie rămâne valabil.  

Domnul Secretar de Stat precizează că stadiul în care se află în 

acest moment cu procesul de consultare îl determină să afirme că 

termenul de 30 iunie este fezabil. Dacă lucrurile continuă de aceeaşi 

manieră, ca şi până acum, termenul va putea fi respectat. 

Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu a răspuns şi întrebărilor 

puse de domnul deputat Dan Mircea Popescu, domnul deputat Florian 

Daniel Geantă, domnul deputat Cornel Ghiţă, doamna deputat Maria 

Barna, domnul deputat Ioan Damian şi domnul deputat Kerekes Karoly. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a mulţumit domnului Secretar 

de Stat Valentin Mocanu pentru precizări şi a propus trecerea la următorul 

punct al ordinii de zi. 
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 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea 

unor măsuri de protecţie socială - PLx 255/2009.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că s-a grăbit 

înscrierea pe ordinea de zi a acestui proiect întrucât există solicitări din 

economie. De asemenea, şi ministrul Marian Sârbu a menţionat că multe 

alte componente din economie solicită o serie întreagă de aşezări în textul 

ordonanţei astfel încât să răspundă la situaţiile cu care, din păcate, ne 

confruntăm în momentul de faţă. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedinte al comisiei, precizează 

că termenul de amendamente este 21 mai 2009. Domnia sa consideră că, 

procedural, nu este corect, pentru că este posibil ca anumite comisii sau 

anumiţi parlamentari să fie interesaţi de acest proiect de lege şi dacă vor fi 

depuse amendamente, va trebui să reluăm discuţiile asupra textului 

ordonanţei. Totodată, a consdierat că trebuie să stabilim dacă o discutăm 

azi sau o amânăm până la împlinirea termenului de amendamente. 

 Domnul deputat Ioan Nelu-Botiş, vicepreşedinte al comisiei, a dorit 

să afle dacă, în cazul în care se prelungeşte această perioadă de şomaj 

pentru anumite categorii sociale, având în vedere mobilitatea profesională 

pe care ar trebui să o avem în vedere, se poate condiţiona această 

prelungire, pentru anumite categorii, de urmarea unor cursuri de formare 

profesională, cu excepţia absolvenţilor. 

 A doua problemă ridicată de domnul vicepreşedinte, se referă la 

modificarea propusă la art.2, respectiv o excepţie la impozitul pe venit 

prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care este lege 

organică. Domnia sa doreşte să ştie dacă printr-o lege ordinară se poate 

face o excepţie pe o lege organică. 

 Referitor la prima întrebare, domnul Secretar de Stat Valentin 

Mocanu a precizat că există această condiţionare. De asemenea, a 

menţionat că există o dezbatere în acest moment, de a înăspri condiţiile 

de acordare a ajutorului de şomaj prin participarea la cursuri de formare 

profesională, în general de a primi dovada din partea celui care solicită 

ajutorul de şomaj că este mai activ pe piaţa muncii. Totodată, domnia sa 
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a apreciat că acest lucru trebuie să reprezinte dezbaterea unui cadru legal 

nou în acest domeniu şi nu prin modificări specifice în acest proiect de 

lege. 

 Întrucât nu au mai fost intervenţii, domnul preşedinte Victor Paul 

Dobre a supus votului propunerea domnului vicepreşedinte Ioan Cindrea, 

de amânare a dezbaterilor până pe 21 mai. Propunerea a fost respinsă, 

întrunind 6 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Ioan-Nelu Botiş a propus amânarea 

dezbaterilor cu o săptămână. Supusă votului, propunerea a fost acceptată 

în  unanimitate. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

anexelor nr.II si III la 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, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale - PLx 694/2008 a fost prezentat de 

către doamna Elena Mesaroş, consilier parlamentar, care a precizat că 

obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2008, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.177/2008. Intervenţiile legislative preconizate au în vedere 

majorarea, începând cu data de 1 octombrie 2008, a salariilor de bază 

pentru funcţiile de specialitate prevăzute în anexa nr.IV/4b la Ordonanţa 

Guvernului nr.10/2008 cu 50% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 

2008, ceea ce ar conduce la apropierea salarizării antrenorilor de cea a 

profesorilor, precum şi la oprirea exodului antrenorilor spre alte domenii 

de activitate. 

 S-a precizat că, deşi în cadrul expunerii de motive iniţiatorii afirmă 

că măsurile propuse îi vizează doar pe antrenori, din analiza textului 
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rezultă că majorarea vizează salariile de bază pentru toate funcţiile de 

specialitate prevăzute în anexa nr.IV/4b la Ordonanţa Guvernului 

nr.10/2008. 

 Domnul Ion Gibescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că nu se susţine promovarea 

acestui proiect, întrucât nu sunt precizate sursele de finanţare. Astfel, se 

încalcă prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.138 

alin.(5) din Constituţia României, deoarece măsurile propuse determină 

influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat, iar 

iniţiatorii nu au prevăzut sursele financiare necesare pentru acoperirea 

majorării cheltuielilor. Totodată, aplicarea acestor prevederi doar pentru 

personalul prevăzut în nr.IV/4b ar constitui o măsură discriminatorie în 

raport cu celelalte categorii de personal bugetar. 

 Având în vedere cele expuse, domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a 

propus respingerea proiectului de lege. La această propunere achiesează 

şi domnii deputaţi Ioan Damian şi Dan Mircea Popescu. 

 Supusă votului, propunerea de respingere a fost acceptată cu 14 

voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - Plx 

709/2008 este prezentată de către doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar, care a precizat că obiectul de reglementare îl reprezintă 

modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul transformării pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale în 

pensie pentru limită de vârstă, la data împlinirii vârstei standard de 

pensionare prevăzută de lege, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi de 

către beneficiarul pensiei. 

 Domnul deputat Kerekes Karoly, iniţiator al acestei propuneri 

legislative, a precizat că susţine în continuare această iniţiativă întrucât 
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vine în sprijinul pensionarilor beneficiari de pensie anticipată şi anticipată 

parţial. 

 Doamna Georgeta Jugănaru, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că nu se susţine promovarea 

acestei propuneri legislative. Prin aceste modificări aduse Legii nr.19/2000 

se doreşte ca trecerea de la pensia anticipată şi pensia anticipată parţial 

să se facă automat, fără cererea persoanei. De asemenea, doamna 

director a apreciat că cererea persoanei este absolut necesară, pentru că 

cele două tipuri de pensii nu dau dreptul la cumul şi atunci beneficiarii pot 

să solicite suspendarea pensiei, să realizeze anumite stagii, iar la data 

când solicită trecerea la pensia pentru limită de vârstă pot să solicite 

valorificarea acestor stagii plus valorificarea stagiilor asimilate, care nu se 

valorifică la pensia anticipată şi la pensia anticipată parţial. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat că propunerea nu 

este lipsită de raţiune. Ea vine în sprijinul unui om obişnuit care nu are 

evidenţa zilei, lunii, anului când ar trebui să treacă dintr-o categorie de 

pensie în alta. Domnia sa doreşte să afle cum se face acum această 

trecere? Numai la cerere? 

 Doamna director Georgeta Jugănaru a precizat că în acest moment 

se face numai la cerere. Înainte de apariţia Legii nr.250/2007 se trecea 

automat şi s-au constatat, pe parcursul aplicării legislaţiei, tot felul de 

erori. Nici oficiile nu aveau o evidenţă clară astfel încât trecerea să se 

poată face automat. Însă în decizia de pensie scrie când beneficiarul are 

vârsta standard de pensionare şi poate să solicite trecerea la limită de 

vârstă. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a apreciat că menirea unei legi 

nu este să-i complice viaţa omului, ci să i-o uşureze. Din punctul acesta de 

vedere, are raţiune. Faptul că noi, ca instituţie, nu avem această 

posibilitate, cu atât mai mult este o problemă pentru omul simplu, dintr-o 

comună, care poate nu are atâta ştiinţă de carte. Cum poate el să-şi 

valorifice această pensie? Pierde, evident.  

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a spus că un sistem informatic bine 

pus la punct ar face această trecere fără absolut nici o problemă.  
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 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că i se pare absolut 

corect şi normal ca atât timp cât o persoană a contribuit, şi-a plătit dările 

şi statul i le-a luat, la fel de uşor tot statul să-i facă socoteala şi să-i dea 

pensia fără alte proceduri din partea beneficiarului. Domnia sa a 

considerat că, probabil, sistemul nu funcţionează în momentul de faţă, 

însă s-ar putea face o reglementare şi, în acest sens, are o propunere: să 

se adăuge un text, în care să se precizeze că prezenta lege modificatoare 

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, urmând ca Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale să asigure în această perioadă toate măsurile 

tehnice necesare funcţionării acestui mecanism. 

 Domnul deputat Dan Mircea Popescu a menţionat că, la nivel 

naţional, sunt 200.000 de persoane cu pensie anticipată şi anticipată 

parţial. Având un termen de graţie de peste un an de zile, Casa Naţională 

de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale poate să-şi facă softul 

necesar să vină în sprijinul acestei categorii de pensionari. Domnia sa 

crede că nu este de nedepăşit această problemă. 

 Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că o parte din argumentele 

aduse aici nu stau în picioare. „Cu tot respectul faţă de funcţionarii din 

casele de pensii, ca să spui că stagiile de cotizare nu le ştii atât timp cât 

toate se contabilizează şi primim la sfârşit de an stagiul de cotizare, este 

absurd. Să nu ştii câţi ai în plată pe categorii că sunt codificaţi prin oficiul 

central de plată a pensiilor, codificaţi pe categorii de pensii... Cred că se 

poate rezolva, dar e mai simplu să spui „nu”.”  

 Domnia sa consideră că se poate lua o decizie şi propunerea 

domnului preşedinte poate fi însuşită de membrii comisiei. Sistemul poate 

fi forţat să-şi schimbe şi mentalitatea şi softul, şi să pună cap la cap 

informaţiile cu stagiile de cotizare. În eventualitatea că beneficiarul 

pensiilor anticipate mai lucrează, să se facă o codificare separată a acestor 

stagii, astfel încât atunci când îndeplineşte condiţiile, din oficiu, 

pensionarul să fie trecut pe pensie pentru limită de vârstă şi atunci, dacă 

are nemulţumiri, poate să revină cu o cerere. Domnia sa propune data de 

1 ianuarie 2010. 
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 Domnul deputat Adrian Solomon consideră că iniţiativa este 

oportună şi propune să intre în vigoare imediat. 

 Domnul deputat Ioan Nelu-Botiş menţionează că este de acord cu 

propunerea domnului deputat Ioan Cindrea. 

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre concluzionează că, în principiu, 

suntem de acord cu propunerea legislativă. Propune ca iniţiatorul să ne 

prezinte sub formă de amendament toate datele necesare, într-o şedinţă 

ulterioară. Propunerea de amânare este supusă votului, fiind acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic – PLx 248/2009 a fost prezentat de către doamna 

Ioana Mihăilă, director în cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

 Domnia sa a precizat că prin această ordonanţă se reglementează 

posibilitatea ca absolvenţii ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) să poată 

susţine un examen de certificare a competenţelor profesionale, în vederea 

obţinerii certificatului de calificare nivel 2 şi încadrarea şi salarizarea 

corespunzătoare a absolvenţilor ciclului I de studii universitare de licenţă 

şi a ciclului II de studii universitare de masterat încadraţi în învăţământul 

primar şi preşcolar. De asemenea, modificările propuse prin această 

ordonanţă de urgenţă au în vedere eliminarea situaţiilor discriminatorii 

care apar la pretransferarea personalului didactic titular la cerere şi 

transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de 

activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ. Totodată, se 

reglementează salarizarea corespunzătoare a absolvenţilor ciclului I de 

studii universitare de licenţă şi a ciclului II de studii universitare de 

masterat încadraţi în învăţământul preuniversitar. 

 Scopul adoptării acestei ordonanţe de urgenţă este acela de a 

compatibiliza sistemul de educaţie din România în ceea ce priveşte 

condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul 

preuniversitar cu sistemele europene de educaţie (procesul Bologna). 
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 Doamna director a mai precizat că aprobarea acestei ordonanţe de 

urgenţă se justifică din mai multe considerente: 

- elevii de liceu nu au posibilitatea de a obţine un certificat de calificare 

decât după absolvirea liceului. În ipoteza că un elev de liceu părăseşte 

liceul înainte de absolvire, de exemplu după clasa a X-a, când se 

încheie învăţământul obligatoriu, el nu va putea participa la vreun 

examen de certificare a competenţelor profesionale şi va părăsi 

sistemul de învăţământ fără a obţine vreo calificare. În acest fel 

şansele sale de a se încadra pe piaţa muncii sunt extrem de reduse, 

măsura propusă prin acest act normativ fiind de natură să combată 

efectele crizei economice. 

- este necesară includerea studiilor universitare de licenţă şi a studiilor 

universitare de masterat printre condiţiile necesare ocupării funcţiei de 

profesor în învăţământul preuniversitar şi a unor funcţii didactice 

auxiliare din învăţământul preuniversitar, ţinând seama că primele 

promoţii au finalizat în acest an ciclul I de studii universitare de licenţă. 

- reglementează salarizarea pentru absolvenţii ciclului I de studii 

universitare de licenţă încadraţi în învăţământul primar şi preşcolar şi a 

ciclului II de studii universitare de masterat încadraţi în învăţământul 

preuniversitar şi flexibilizează mişcarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar ceea ce va conduce la o mai bună 

stabilitate a acestuia. 

 Doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, a mai precizat că 

proiectul de lege a fost transmis comisiei pentru dezbatere şi avizare, 

având ca termen de amendamente data de 11 mai 2009, iar comisia 

sesizată cu dezbaterea pe fond este Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport, având ca termen pentru întocmirea raportului data de 14 

mai 2009. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, iar data la 

care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 

este 29 mai 2009. 

 Doamna deputat Cristina Pocora a precizat că la dezbaterea 

proiectului în cadrul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, pe care o conduce, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu a 
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fost prezent. Domnia sa propune un amendament, referitor la 

introducerea a doi termeni, educatori şi învăţătoare, pentru unitate de 

terminologie şi pentru asigurarea principiului egalităţii. Supus votului, 

amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

 Doamna director Ioana Mihăilă a răspuns întrebărilor puse de domnii 

deputaţi, iar în finalul discuţiilor domnul preşedinte Victor Paul Dobre a 

supus votului avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentul 

anterior. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 Înainte de încheierea şedinţei au fost prezentate două probleme 

legate de activitatea comisiei. 

 Prima se referă la o solicitare a Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor de a analiza oportunitatea înfiinţării unei subcomisii pentru 

protecţia drepturilor copilului.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre menţionează că mai multe 

organizaţii neguvernamentale s-au adresat, printr-un memorandum, 

preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru a analiza înfiinţarea unei 

structuri parlamentare care să aibă ca domeniu principal de activitate 

problematica drepturilor copilului. 

 În Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor din 11 mai 2009 s-a 

stabilit ca acest memorandum să fie transmis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială pentru a analiza cele prezentate în memorandum şi 

pentru a decide asupra constituirii unei subcomisii pentru protecţia 

copilului, în temeiul art.46 lit.e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 S-a propus ca această subcomisie să aibă în componenţă câte un 

reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar, după cum urmează: 

- doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – grup parlamentar PNL 

- doamna deputat Claudia Boghicevici – grup parlamentar PD-L 

- doamna deputat Maria Eugenia Barna – grup parlamentar PSD+PC 

- domnul deputat Kerekes Karoly – grup parlamentar UDMR. 

 Totodată, s-a propus ca subcomisia să fie condusă de doamna 

deputat Cristina Pocora. 
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 Supuse votului, propunerea de înfiinţare a subcomisiei şi 

componenţa acesteia sunt acceptate cu unanimitate de voturi, 

urmând a fi comunicată această hotărâre Biroului Permanent. 

 A doua problemă se referă la o solicitare venită din partea 

domnului vicepreşedinte Ioan-Nelu Botiş, respectiv ca în prima de 

săptămână de vacanţă parlamentară din iulie să aibă loc o şedinţă a 

comisiei la Bistriţa.  

 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre precizează că au avut loc 

discuţii asupra acestei teme cu preşedintele Camerei Deputaţilor, 

doamna Roberta Anastase, urmând să fie luată o hotărâre în acest 

sens în cadrul comisiei şi să fie supusă spre aprobare şi Biroului 

Permanent, conform procedurilor stabilite în Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. De asemenea, domnia sa apreciază că la această 

şedinţă ar putea fi invitat şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei 

sociale, domnul Marian Sârbu. 

 Supusă votului, propunerea de organizare a şedinţei la Bistriţa 

este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 

din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 710/2008 a fost amânată pentru următoarea şedinţă 

a comisiei. 
 

 În ziua de 14 mai 2009 lucrările comisiei au fost conduse de 

către domnul preşedinte Victor Paul Dobre. Pe ordinea de zi a fost 

înscrisă  propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 

din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare - Plx 710/2008, amânată în şedinţa anterioară.  
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 Aceasta a fost prezentată de doamna Elena Anghel, consilier 

parlamentar, care a spus că obiectul de reglementare îl reprezintă 

modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul utilizării la calcularea punctajului 

mediu anual al asiguratului care are calitatea de fost deţinut politic, 

în locul salariului minim pe economie, a salariului mediu pe 

economie. 

 Doamna director Georgeta Jugănaru, din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că ministerul nu 

susţine promovarea acestei iniţiative legislative întrucât Legea 

nr.19/2000 dispune deja o excepţie, în sensul că pentru perioadele 

recunoscute în condiţiile Decretului-lege nr.118/1990, la 

determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează 

echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, după 

caz, din perioadele respective. 

 Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş propune respingerea iniţiativei 

legislative întrucât există aviz negativ de la Consiliul Legislativ. 

 Doamna consilier Elena Anghel completează cele spuse, 

precizând că mai există avize negative de la Consiliul Economic şi 

Social, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi puncte de 

vedere negative din partea Guvernului şi a Ministerului Finanţelor 

Publice. 

 Luând în considerare cele prezentate, domnul preşedinte Victor 

Paul Dobre a supus votului propunerea de respingere, aceasta fiind 

acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 12 şi 

14 mai 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD) – ministru. 
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Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – 

preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Károly Kerekes – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia 

Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, 

Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi Holban, Cristina Ancuţa 

Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru şi 

Iulian Vladu – membri. 
 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 

 

 

 

 

 

 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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