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Miercuri, 16 septembrie 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, după 
cum urmează: 
 - doamna Monica Maria Iacob-Ridzi  – Grupul Parlamentar al PD-L; 
 - doamna deputat Csilla-Mária Petö - Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Adriana Doina Pană – secretar de stat. 
 De la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

- Irinel Popescu – consilier.   
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
 

  AVIZ 
 

 1. Proiect de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate. PL-x 374/2009. Aviz. Termen: 14 septembrie 2009. Iniţiatori: 
Mihail Hărdău, Anca Daniela Boagiu, Traian Igaş, Alexandru Mocanu, Marius Necula. 
C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice 
personalului nedidactic din învăţământ. Pl.x. 390/2009. Aviz. Termen: 21 septembrie 
2009. Iniţiatori: Ghişe Ioan, Haşotti Puiu, Nicoară Marius Petre. C.D. – Cameră 
decizională. 
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RAPOARTE 
 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic. Pl.x. 333/2009. Raport. Termen: 15 septembrie 
2009. Iniţiatori: Mircea Giurgiu. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

4. Cererea de reexaminare a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - 
Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu. PLx. 343/2008/2009. 
Raport. Termen: 24 septembrie2009. C.D. – Cameră decizională. 

 
Joi, 17 septembrie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
  

Lucrările şedinţei Comisiilor reunite au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterea a început cu proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (PL-x 374/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, urmărind crearea unui cadru normativ care să asigure o mai bună 
monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a organelor centrale de stat 
care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi promovare a intereselor copilului, 
implementarea unor programe de formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de informare şi de 
conştientizare cu privire la efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor.   
 Doamna secretar de stat Adriana Pană a precizat că Guvernul susţine proiectul de 
Lege cu unele amendamente. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu  a menţionat că iniţial, Guvernul a dat un aviz 
negativ, iar apoi unul favorabil. A întrebat ce s-a schimbat între cele două date de 
emitere a punctelor de vedere astfel încât să determine această modificare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat că în textul acestui 
proiect de Lege există unele prevederi împotriva liberei circulaţii a persoanelor în 
Uniune Europeană, în consecinţă propune emiterea unui aviz negativ.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru susţine punctul de vedere al domnului 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu.  
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
eliberarea avizului negativ care a fost aprobat cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri.  
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi 
salariale specifice personalului nedidactic din învăţământ (Pl.x. 390/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare acordarea, începând cu 1 ianuarie 2010, a unui spor de stabilitate 
de 10% şi a unui spor de complexitate de 5-7% din salariul de bază, personalul 
nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care are o vechime neîntreruptă 
în învăţământ de peste 10 ani.  
 Doamna secretar de stat Adriana Pană a precizat că Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă deoarece personalul din învăţământ beneficiază în prezent de 14 
sporuri, iar adoptarea acestei propuneri ar crea discriminări faţă de restul personalului 
din sectorul bugetar care ocupă funcţii similare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
eliberarea avizului negativ care a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 
abţineri.  
 S-a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x. 333/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării 
exprese a normei didactice de predare, de 18 ore pe săptămână, pentru educatoare, 
învăţători şi institutori. De asemenea, se menţionează faptul că în învăţământul primar, 
orele de religie, educaţie fizică şi educaţie muzicală prevăzute în planurile de 
învăţământ, nu se includ în norma învăţătorului sau institutorului, fiind predate de 
profesorii cu studii superioare de specialitate, iar în cazul inexistenţei unui număr 
suficient de profesori, orele pot fi predate de către învăţători sau institutori, urmând a fi 
plătiţi cu ora sau prin cumul de funcţii. Totodată, se preconizează ca şi învăţătorii, 
învăţătorii-educatori, institutorii-educatori, profesorii-educatori şi educatoarele să 
primească, la fel ca şi personalul didactice de predare care îndeplineşte funcţia de 
diriginte, o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Pe de altă parte, expunerea de 
motive ne este în concordanţă cu textul proiectului de act normativ.  
 Doamna secretar de stat Adriana Pană a precizat că Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 
 - conform prevederilor legale în vigoare, norma învăţătorilor este cuprinsă între 
12 şi 18 ore pe săptămână  şi numai pentru învăţământul în limba minorităţilor naţionale 
se depăşeşte numărul de 18 ore pe săptămână;  
 - potrivit iniţiativei legislative ar fi necesară completarea normei didactice pentru 
majoritatea învăţătorilor/institutorilor, ceea ce este imposibil întrucât pentru fiecare clasă 
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din învăţământul primar sau pentru clasele simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot 
constitui clase separate, se normează un post de învăţător; învăţătorii predau toate 
disciplinele prevăzute în planul cadru de la clasele I-IV, cu excepţia orelor de limbi 
moderne, religie şi educaţie fizică, precum şi orele de educaţie muzicală specializată la 
clasele speciale de artă şi muzică; 
 - toate cadrele didactice din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de 
15%, deci nu mai pot beneficia de o a doua indemnizaţie;  
 - suplimentarea cu aproximativ 15.300 a numărului de norme didactice din 
învăţământul preuniversitar ar însemna implicit creşterea cheltuielilor bugetare pentru 
finanţarea acestora;  
 - propunerea legislativă implică modificarea cheltuielilor aferente prevăzute în 
bugetul de stat, fără a preciza sursele de finanţare; 
  - propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, expunerea de motive nefiind în concordanţă cu textul proiectului 
de act normativ.  
 Dezbaterile au continuat cu cererea de reexaminare a Legii privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu (PLx. 343/2008/2009).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat Legea care are ca obiect de 
reglementare trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al 
oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu, în scopul soluţionării unor probleme sociale care 
vizează tinerii sub 35 de ani, răniţi în revoluţie, veterani de război. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii acestui punct de pe 
ordinea de zi pentru a putea fi discutat, în şedinţă comună, împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare, care a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 
 

În ziua de joi, 17 septembrie 2009, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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