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În  proiectul ordinii de zi din ziua de 04 octombrie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

(Pl.x520/2011). 

2.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

(PL.x 521/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind introducerea unor 

măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi 

gimnazial (Pl.x523/2011). 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Elena Alina 

Ştefan, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, deşi invitat, nu s-a 

prezentat la dezbateri. 
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La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x520/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 alin(1) 

din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, astfel încât drepturile salariale ale asistenţilor maternali să crească cu 

15%.  

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine propunerea 

legislativă. 

 Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (6 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă”). 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei (PL.x 521/2011), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, în sensul armonizării acestui act normativ cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

proiectului de Lege (6 voturi „pentru” avizarea negativă şi 5 voturi „împotrivă”). 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului 

educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial (Pl.x523/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei ţinute 

vestimentare obligatorii pentru elevii din învăţământul primar, clasele I-IV şi gimnazial, 

clasele V-IX, care să fie reprezentativă “în funcţie de zonă, tradiţie, profil”, urmărindu-

se eliminarea oricărei forme de discriminare între elevi. Prin proiect sunt prevăzute 

condiţiile stabilirii şi contractării articolelor vestimentare de către unităţile şcolare, 

precum şi suportarea cheltuielilor din bugetul administraţiei publice locale, pentru 

elevii care beneficiază de burse de ajutor social. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 
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În ziua de 4 octombrie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna 

deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat 

Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat 

Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat doamna deputat Maria Stavrositu. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          
                     Intocmit 
                     Dr. Luminita Gheorghiu 

            Consilier parlamentar 
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            Consilier parlamentar 
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