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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 03 – 05 februarie 2009 
   
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent 1 deputat: 
 - doamna  deputat  Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul  Parlamentar al PD-L; 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 

- Valeria Nistor – director general; 
- Victor Pătrulescu – director general; 
- Irina Florea – şef serviciu; 
- Mirela Dobre – expert: 
- Maria Torceanu – consilier superior; 
- Mioara Măsariu – consilier superior; 
- Ilie Cristin – consilier superior; 

 De la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
 - Marian Hoinaru – secretar de stat; 
 - Nicolae Hristea - director. 
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 De la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
- Demeter Andras – secretar de stat. 
De la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
- Maria Leancă – director adjunct Dir.Asig.Sociale; 
- Mihaela Grecu – director adjunct Dir.Asist.Socială; 
- Maria Bundaru – inspector – Relaţia cu Parlamentul. 

 De la Academia Română 
- acad. Florin Filip – vicepreşedinte.  
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,, 
- acad. Cristian Hera – preşedinte. 
 

 Pentru perioada 03 – 05 februarie 2009, Comisia a avut următoarea ordine de 
zi:  
 

Marţi, 03 februarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri, 04 februarie 2009  

Ora 10.00 
 

I. AVIZE 
 1. 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. Pl.x. 694/2008. Aviz. Termen: 4 decembrie 2008. Iniţiatori: Nicolae 
Mărăşescu, Şerban Nicolae, Constantin Gheorghe, Iordănescu Anghel, 
Tănăsescu Claudiu, Frunda György. C.D –Cameră decizională.  
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008. PLx 627/2008. 
Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
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Termen: 3 noiembrie 2008. Iniţiatori: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.   

 
II. RAPOARTE 

 3. Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea achiziţionării 
de haine PL–x 164/2008. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. Iniţiator: Angel Tîlvar. Termen: 5 iunie 2008. C.D. – Cameră decizională. 
 4.  Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare. Plx 430/2008. 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 16 
septembrie 2008. Iniţiator: Kerekes Karoly. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Pl.x. 652/2008. Raport comun – Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice. Termen: 3 
decembrie 2008. Iniţiator: Guvernul C.D –Cameră decizională. 
 6. Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii 
ştiinţifici din sistemul Academiei Române. Plx 405/2008. Retrimis de la Plen. 
Raport comun suplimentar cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen: 16 septembrie 2008. Iniţiatori: Rodica Stănoiu, Adrian Păunescu, 
Răzvan Theodorescu,  Ion Iliescu, Sabin Cutaş, Ion Basgan, Terinte Radu, Radu 
Câmpeanu, Doina Silistru, Şerban Nicolae, Sereş Ioan Codruţ, Copos Gheorghe, 
Gavrilă Vasilescu, Marius Marinescu, Norica Nicolai, Vedinaş Virginia, Haşotti 
Puiu, Ivănescu Paula. C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, 
Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 569/2008. 
Raport. Termen: 30 octombrie 2008. Iniţiator: Răzvan Theodorescu. C.D. – 
Cameră decizională. 
 8. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 şi 
revizuită în anul 1991. Plx 590/2008. Raport. Termen: 15 octombrie 2008. C.D. – 
Cameră decizională.   
 9. Propunerea legislativă privind stimularea elevilor olimpici. Plx 91/2008. 
Raport. Termen: 15 mai 2008. Iniţiatori: Cazan Romeo Gheorghe Leonard, Chiş 
Filonaş, Cindrea Ioan, Dumitriu Mihai, Duşa Mircea, Găleteanu Monalisa, 
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Godja Petru, Nosa Iuliu, Pupeză Viorel, Rus Ioan Aurel. C.D. – Cameră 
decizională. 
 10. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii 
Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace 
extrabugetare. Pl.x. 669/2008. Raport. Termen: 18 decembrie 2008. Iniţiatori: 
Dan Mircea Popescu, Leonard Cazan. C.D. – Cameră decizională.  
  

Joi, 05 februarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

În zilele de 03 şi 05 februarie 2009 lucrările Comisiei au avut pe ordinea de 
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 
 

Miercuri, 04 februarie 2009  
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei.  

În deschidere, dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu prezintă unele 
probleme tehnice şi organizatorice care privesc buna desfăşurare a lucrărilor 
şedinţelor comisiei. În continuare, se adresează invitaţilor prezenţi la dezbateri, cu 
rugămintea de a transmite conducerii ministerelor respective, că la lucrările 
comisiei, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, pot participa numai 
miniştrii şi secretarii de stat, care au şi putere de decizie.  

De asemenea, dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu, propune ca la 
încheierea ordinii de zi, să se dezbată un subiect de maximă actualitate, în urma 
căruia se vor desprinde idei pentru iniţiative legislative, audieri, etc.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu 25 de voturi pentru şi 1 
abţinere. 

În continuare se stabilesc raportorii pentru noile proiecte de legi cu care a fost 
sesizată Comisia: 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor 
supradotaţi, capabili de performanţă înaltă. PL. x 3/2009. Raport. Procedură de 
urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. RAPORTORI: DOINA BURCĂU, GHEORGHE HOGEA. 
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 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995. PL. x. 7/2009. 
Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. 
C.D.– Prima Cameră sesizată. RAPORTORI: CRISTIAN DUMITRESCU, 
DAN-RADU ZĂTREANU. 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din 
învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat. 
PL.x 8/2009. Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. 
Iniţiator:  Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. RAPORTORI: ANGHEL 
STANCIU, RĂZVAN MUSTEA-ŞERBAN, SANDA-MARIA 
ARDELEANU, DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL. 
 4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 
191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. PL.x. 
13/2009. Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. RAPORTORI: SANDA-MARIA 
ARDELEANU, RĂZVAN MUSTEA-ŞERBAN. 
  
 Dezbaterile încep cu 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 (Pl.x. 694/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are în vedere 
majorarea cu 50 % a salariilor de bază ale antrenorilor, începând cu 1 octombrie 
2008, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.  
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu subliniază faptul că actualul Guvern 
s-a angajat cu prioritate, să iniţieze o lege unitară a salarizării şi ca urmare nu mai 
este cazul să se complice traiectul legislativ cu proiecte nesustenabile, drept pentru 
care propune eliberarea unui aviz negativ. 
 Dl. deputat Anghel Stanciu menţionează că niciodată Comisia pentru 
învăţământ nu s-a opus măririlor salariale, deci ar trebui amânarea luării unei decizii 
şi solicitat elemente suplimentare de la Comisia sesizată pe fond. 
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 Dl. vicepreşedinte Iosef Koto se pronunţă pentru avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului eliberarea avizului 
negativ, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Se continuă  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 
(PLx 627/2008). 
 Acest proiect de lege a fost amânat pentru dezbatere împreună cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Senat.  
 
 Urmează proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea 
achiziţionării de haine (PL–x 164/2008).   
 Proiectul de lege a fost amânat pentru o şedinţă viitoare la care va participa şi 
iniţiatorul.  
 
 Se continuă cu propunerea legislativă privind alocaţia de şcolarizare (Plx 
430/2008).  
 În urma dezbaterilor propunerea legislativă se amână, deoarece a fost emisă o 
ordonanţă cu acelaşi obiect de reglementare şi drept urmare vor fi analizate 
împreună.   
 
 Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" ( Pl.x. 652/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
232/2005, cu modificările ulterioare, în sensul că unităţile de cercetare-dezvoltare 
sunt scutite de plata sumelor reprezentând creditele şi dobânzile aferente preluate de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Banca Agricolă S.A.  
 D-na Oana Badea, secretar de stat în M.E.C.I., susţine aprobarea proiectului 
de lege.  
 Dl. Marian Hoinaru, secretar de stat Ministerul Agriculturii, susţine aprobarea 
proiectului de lege.  
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 Dl. acad. Cristian Hera, preşedinte ASAS, susţine aprobarea proiectului de 
lege.  
 Dl. deputat Anghel Stanciu este de acord cu aprobarea proiectului de lege care 
va duce la susţinerea cercetării agricole. 
 În urma dezbaterii, proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
 Se continuă cu proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru 
cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române (Plx 405/2008). Proiectul de 
lege a fost retrimis de la Plen, deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesar 
pentru lege organică. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea pensiei de fidelitate 
pentru cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române, cu o vechime 
neîntreruptă de cel puţin 25 de ani în activitatea de cercetare ştiinţifică, 
preconizându-se cuantumul pensiei la 80% din venitul brut realizat în ultima lună de 
activitate înainte de pensionare.  
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi s-a hotărât menţinerea raportului 
de respingere, din aceleaşi considerente şi anume: 
 - iniţiatorii introduc termeni necunoscuţi în legislaţia românească sau 
europeană, respectiv pensie de fidelitate; 
 - sporul de fidelitate trebuie să răsplătească atitudinea unui angajat faţă de 
angajatorul său, nu se poate transforma într-o prestaţie socială; 
 - se are în vedere numai un sector restrâns al cercetătorilor ştiinţifici din 
România, deşi, în egală măsură, şi activitatea altor cercetători ştiinţifici români din 
alte sisteme se bucură de o mare apreciere şi consideraţie. Astfel, prin dispoziţiile 
conţinute se încalcă principiul egalităţii de tratament, instituindu-se situaţii 
discriminatorii între beneficiarii dreptului stabilit, în sensul că unele persoane ar 
beneficia pentru aceeaşi vechime în specialitate şi activitate de cercetător ştiinţific, 
de două măsuri diferite de protecţie socială, singurul element de diferenţă fiind 
apartenenţa la sistemul Academiei Române. În acest context, reamintim faptul că 
România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte prevederile 
legislaţiei comunitare privind egalitatea de tratament. Ca urmare a transpunerii 
prevederilor Directivei 86/378/EEC trebuie eliminate din legislaţia naţională orice 
forme de discriminare, precum vârste diferite de pensionare, stagii de cotizare 
diferite sau alte criterii de stabilire a pensiei care conduc în final la cuantumuri 
diferite ale pensiei; 
 - nu se specifică modul de acordare a acestei pensii, respectiv dacă este în 
completarea pensiei din sistemul public sau o înlocuieşte. Nu este făcută distincţia 
între dreptul la pensie, care este un drept contributiv, şi măsurile compensatorii 
pentru un anumit criteriu, în cazul în speţă apartenenţa la sistemul Academiei 
Române; 
 - potrivit Legii nr.118/2002 a fost instituită indemnizaţia de merit, care se 
acordă pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de 
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notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului. Se poate aprecia că şi activitatea 
de cercetare ştiinţifică face parte din domeniile vizate de actul normativ menţionat;  
 - aplicarea măsurilor preconizate prin proiectul de lege determină influenţe 
financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat, iar iniţiatorii nu au 
prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor, încălcându-se 
astfel 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.  
 
 Urmează proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
752/2001, Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 
569/2008.  
 În urma dezbaterii, s-a hotărât amânarea, iar analiza va fi reluată după ce vor 
avea loc întâlniri şi discuţii cu d-na Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării şi cu dl. acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române.  
 
 Se continuă cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 
şi revizuită în anul 1991 (Plx 590/2008).  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea României la 
Convenţia privind înfiinţarea Institutului European de la Florenţa, semnată în anul 
1972 şi revizuită în anul 1992.  
 D-na Oana Badea secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării informează comisia că ministerul este de acord cu aprobarea proiectului de 
lege. 
 Proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Urmează propunerea legislativă privind stimularea elevilor olimpici (Plx 
91/2008). 
 Propunerea legislativă are în vedere stimularea financiară a elevilor care în 
competiţiile olimpice organizate la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării au obţinut unul din locurile I-III. Stimulentul financiar se acordă pe o 
perioadă de 12 luni, începând cu luna următoare obţinerii distincţiei olimpice.  
 D-na Oana Badea secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării nu susţine propunerea legislativă pentru că ministerul are în vedere 
regândirea sistemului de competiţii la nivel naţional şi internaţional, menţionând că 
în acest moment există un sistem de premiere. 
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului respingerea 
propunerii legislative. Cu unanimitate de voturi, Comisia a aprobat respingerea, 
propunerii legislative în vederea oferirii posibilităţii Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării de a regândi şi reorganiza sistemul de recompensare a elevilor care la 
olimpiadele şcolare naţionale s-au situat pe locurile I-III, avându-se în vedere 
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extinderea sistemului de recompensare de la olimpiadele internaţionale şi la cele 
interne. 
 
 Se continuă cu proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din 
Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, 
Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi 
mijloace extrabugetare (Pl.x. 669/2008). 
 Proiectul de lege a fost dezbătut şi aprobat cu amendamente în şedinţa 
anterioară. Departamentul legislativ a făcut unele observaţii cu privire la înlocuirea 
sintagmei „mijloace extrabugetare” cu sintagma „venituri proprii”.  S-a propus 
eliminarea din textul proiectului de lege a prevederilor privind salarizarea 
directorului Editurii Academiei Române. Această reglementare va trebui să facă 
obiectul altui proiect de lege. Aceste observaţii au fost supuse atenţiei membrilor 
Comisiei şi au fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
  
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof.univ.dr.Cristian Sorin DUMITRESCU 
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