
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 31 august 2001  
Nr.378/XVIII/9 

 

 

                PROCES - VERBAL 

       al şedinţelor Comisiei din zilele de 22 - 23 august 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Biroul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înscris pe 

ordinea de zi, proiectul de lege privind sistemul de salarizare a personalului din 

sectorul bugetar, precum şi modul de evaluare al celor 20 de universităţi 

particulare a căror proiecte de înfiinţare urmează a fi luate în dezbatere. Cu 

unanimitate de voturi s-a aprobat această ordine de zi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează despre analiza care a avut loc în 

Biroul Comisiei şi s-a hotărât ca înainte de finalizarea acestui proiect de lege să 

se facă unele observaţii. Pe timpul vacanţei s-au trimis materiale documentare 

pentru analiză, s-au întocmit grafice, diagrame pentru a se putea forma o 

imagine de ansamblu a întregului sistem de salarizare a bugetarilor. În urma 
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analizei s-a concretizat ideea, la propunerea d-lui deputat Napoleon Antonescu, 

să se transmită o scrisoare către Primul Ministru şi ministerele implicate, în care 

să se prezinte situaţia reală. 

Referitor la învăţământul particular, domnia sa consideră că este vorba 

despre o decizie politică. În toate judeţele au apărut universităţi particulare şi se 

fabrică profesori universitari pe bandă, ceea ce conduce la degradarea 

învăţământului românesc. În luna septembrie trebuie să se tranşeze situaţia celor 

20 de universităţi particulare. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu menţionează, referitor la universităţile 

particulare că greşeala este mai veche, în 1993-94 când tot felul de fundaţii au 

înfiinţat universităţi, iar CNEAA a eliberat cu multă uşurinţă avizele de 

funcţionare. După completarea CNEAA-ului se încearcă o redresare a situaţiei şi 

propune reverificarea celor 20 de universităţi particulare propuse pentru 

acreditare, deoarece consideră că jumătate nu mai îndeplinesc standardele. În 

străinătate, imaginea României referitoare la învăţământ este proastă şi  Comisia 

trebuie să-şi facă datoria, iar membrii ei să fie fermi şi exigenţi. 

Dl.secretar Petru Andea este de părere că este haos în acest moment în 

ceea ce priveşte învăţământul privat şi legea este de vină pentru asta. Oricâte 

controale s-ar face la aceste universităţi particulare nu se va rezolva haosul. Este 

necesar să se stabilească un termen pentru rezolvarea acestei situaţii.  

Dl.deputat Mihai Baciu este de părere ca cele 20 de universităţi 

particulare să fie controlate de Comisie şi în luna octombrie să se înainteze 

Plenului un raport. 

Dl.deputat Marian Ionescu este de acord cu cele afirmate de dl.deputat 

Napoleon Antonescu, dar nu trebuie să se generalizeze deoarece situaţia nu este 

peste tot la fel. Este de părere că nu coordonează nimeni necesarul de forţă de 

muncă şi se şcolarizează haotic. 

Dl.deputat Petre Moldovan consideră că trebuie să se găsească altă plasare 

în sistem a învăţământului, dar aceasta să nu ducă la dezechilibre bugetare. 
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La şedinţa de lucru din ziua de 23 august 2001,au participat ca invitaţi: 

- Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 

- Adrian Neacşu - consilier - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

- Cornelia Găleşanu - şef serviciu - Ministerul Finanţelor Publice 

- Nicolae Mărăşescu - Secretar de stat - Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Ioan Mihăilescu - Preşedinte C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian - Secretar - C.N.E.A.A. 

- Răzvan Bobulescu - Preşedinte Federeţia Sindicală ,,Alma Mater,, 

- Aurel Cornea - Preşedinte - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ  

 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că se continuă discuţiile din 

ziua anterioară în prezenţa factorilor de decizie. Propune să fie audiaţi în primul 

rând beneficiarii direcţi şi anume liderii de sindicat, apoi se va da cuvântul 

reprezentanţilor ministerelor. Domnia sa salută iniţiativa Ministerului Muncii de 

a unifica toate reglementările în vigoare  referitoare la salarizare, dar a fost 

surprins neplăcut de necorelările care apar în acest proiect de lege. Deoarece 

proiectul de lege este în fază de lucru, scopul acestor analize este de a sensibiliza 

Ministerul Muncii prin prezentarea necorelărilor constatate. 

Dl.Răzvan Bobulescu - preşedinte Federaţia sindicală ,,Alma Mater,, 

prezintă un material documentar în care se propune o nouă grilă de salarizare, 

după alte principii, care are drept scop atragerea tineretului în învăţământul 

superior şi cercetare ştiinţifică. Solicită să se ţină cont de propunerile prezentate. 

Dl.Aurel Cornea - preşedinte FSLI - apreciază efortul Ministerului Muncii 

de întocmire a acestui proiect de lege, dar în acest moment în învăţământ apar 

mari necorelări. Propune să se elaboreze un material unitar pe baze corecte 

pentru toate categoriile de bugetari. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu apreciază efortul Ministerului 

Muncii de a strânge toate reglementările privind salarizarea într-o singură lege şi 

speră să se aşeze sectoarele într-o ordine firească şi o corelare mai clară. Este un 
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material de lucru nu un proiect de lege, făcut pentru a se putea strânge 

observaţii. Este de acord ca o echipă din minister, împreună cu membrii 

Comisiei, să lucreze la corecţiile necesare care se impun pentru sectorul 

învăţământ. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu prezintă unele observaţii care s-au 

desprins în urma studierii proiectului de lege. Datorită situaţiei create, 

învăţământul nu mai constituie un domeniu atractiv, iar tinerii pleacă din ţară. 

Solicită ca propunerile care s-au făcut în Comisie să fie  înaintate printr-o 

scrisoare Primului Ministru şi ministerelor de resort.  

Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu trimiterea unei scrisori din partea 

Comisiei, iar propunerile făcute de sindicate, care sunt rezonabile, să fie 

analizate şi luate în seamă. 

Dl.deputat Fotopolos Soritis consideră că în urma discuţiilor s-au desprins 

trei probleme şi anume: 1) plecarea tinerilor din ţară şi din domeniu; 2) să fie 

sensibilizat Guvernul şi iniţiatorul proiectului de lege, iar salariile să fie ridicate 

şi 3) un colectiv din Comisie, împreună cu cel din minister, să găsească soluţia 

optimă. 

Dl.deputat Mihai Radan menţionează că apare o discrepanţă între intenţia 

proiectului de lege şi faptă. Este necesară o corelare corectă a tuturor sectoarelor 

bugetare. 

Dl.deputat Iulian Mincu este de părere că nu trebuie subestimată forţa pe 

care o are învăţământul într-un stat. Cadrele didactice care sunt formatoare de 

oameni, trebuie să fie mulţumite de meseria lor. Susţine scrisoarea care trebuie 

trimisă Guvernului şi propunerile înaintate de sindicate. 

Dl.deputat Karoly Vekov consideră că este bună intenţia de a se introduce 

o reformă în sistemul de salarizare, numai că se realizează un sistem mixt (vechi 

+ nou) şi se crează confuzie. În concluzie, această reformă reprezintă doar o 

parte din ceea ce trebuie să facă Guvernul actual şi cele care vor veni. 
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Dl.secretar Petru Andea consideră că a fost o discuţie pertinentă, iar 

propunerile sindicatelor au fost rezonabile. 

Dl.deputat Vasile Miron arată că dascălii au rămas pe cea mai mică 

treaptă de salarizare. Nu se solicită mărirea salariilor, ci aşezarea lor acolo unde 

trebuie. 

Dl.deputat Petre Moldovan susţine necesitatea ca învăţământul să ocupe 

un loc care să se încadreze într-o normalitate socială românească şi europeană. 

Crede că principiul salarizării diferenţiate trebuie menţinut în funcţie de calitatea 

muncii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră ca fiind oportun principiul 

adoptat de a se elabora o singură lege privind salarizarea personalului din 

sectorul bugetar, care să înlocuiască actualele legi specifice pentru anumite 

domenii. De asemenea, apreciază faptul că se propune o reglementare care să 

aibă la bază o serie de principii comune şi care să ţină cont, în acelaşi timp, de 

fiecare domeniu bugetar printr-o serie de particularităţi. Introducerea unei 

singure grile de salarizare pentru nivelul de bază, caracterizată prin 61 de poziţii, 

permite o diferenţiere a salariilor de bază în raport cu nivelul de pregătire 

profesională, experienţa, funcţia şi răspunderea în muncă, precum şi cu gradul 

de complexitate al activităţii.În acelaşi timp constată cu surprindere că pentru 

învăţământ, care este considerat în toate legile şi programele adoptate de Guvern 

şi Parlament ca prioritate naţională, se propune o grilă de salarizare care nu 

numai că nu ţine seama de acest principiu, fiind net dezavantajoasă în raport cu 

celelalte domenii din sectorul bugetar. De fapt,  prin acest proiect de lege nu se 

face altceva decât să se preia salariile de bază din actualele legi, la care se 

adaugă creşteri şi rotunjiri nesemnificative. Se menţin diferenţieri indamisibile 

între diversele sectoare bugetare. Salarizarea pentru funcţiile maxime trebuie 

stabilită prin corelarea acestora de către specialişti, corelare care poate să ţină 

seama de situaţia  de dinainte de 1940 din România, precum şi de situaţia din 

alte ţări dezvoltate şi cu tradiţii semnificative în învăţământ. 



 

 

6 

Dl.Adrian Neacşu - consilier, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

menţionează că a notat toate problemele ridicate în timpul discuţiilor. Este de 

acord că în ultimii ani salariile au fost acordate conjunctural. Ar fi corect ca 

Ministerul Finanţelor să îmbunătăţească sistemul de salarizare în toate 

domeniile. Va încerca să definitiveze acest anteproiect de lege cât mai bine 

posibil. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că punctul de vedere din 

scrisoarea care se va face, trebuie să ajungă la Primul Ministru să poată face o 

corelare reală, iar Ministerului Muncii să i se înainteze toate propunerile care s-

au făcut în Comisie. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere ca ar trebui să se pronunţe Comisia 

asupra conţinutului scrisorii şi apoi sa se stabileasca cui se vor trimite aceste 

observaţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de a se trimite 

scrisoarea cu propunerile şi observaţiile către Primul Ministru şi ministerele de 

resort. Cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri, propunerea este 

aprobată. 

În partea doua a şedinţei dl.prof.univ.dr.Ioan Mihăilescu, preşedintele 

CNEAA a prezentat o scurtă informare privind situaţia autorizării şi acreditării 

universităţilor particulare.  

Dezbaterile din cadrul Comisiei s-au axat pe modalităţile de evaluare şi 

dezbatere a proiectelor de lege de acreditare a celor 20 de universităţi 

particulare, aflate în portofoliul Comisiei.  

D-na Ecaterina Andronescru, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, s-a angajat 

să prezinte într-o şedinţă viitoare a Comisiei o informare privind controlul 

efectuat din dispoziţia Primului Ministru la universităţile particulare, precum şi 

o Notă referitoare la controlul efectuat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la 

aceste universităţi. 
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În concluzie, Comisia a stabilit să finalizeze rapoartele de acreditare a 

universităţilor particulare până la 15 octombrie a.c. 

În acest scop, dl.preşedinte Anghel Stanciu a propus ca subcomisia de 

lucru să-şi intre în atribuţii începând cu luna septembrie pentru a finaliza 

propunerile care vor fi dezbătute în comisie. Cu unanimitate de voturi, 

propunerea a fost aprobată.  

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

        PREŞEDINTE                                      SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu              Ing.Nicolae Vasilescu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


