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Marţi, 12 mai 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 
după cum urmează: 

-  d-na. deputat Farkas Anna-Lili – Grupul Parlamentar al UDMR 
- d-na deputat Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD-L; 

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Ioana Mihăilă  - director. 
   

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
1. 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. PL.x. 248/2009.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
PL/x 673/2008/2009.  

 
Joi, 14  mai 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile au început cu 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 (PL.x. 248/2009).  
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic. Ordonanţa de Urgenţă 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 nivelul 2. De asemenea, se elimină situaţiile 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.  
 Dl. deputat Anghel Stanciu a subliniat faptul că această ordonanţă încearcă 
să pună în concordanţă unele prevederi din Legea învăţământului nr.84/1995 şi a 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. În aceste condiţii este de 
părere că dezbaterile trebuie să aibă loc în prezenţa secretarului de stat pentru 
învăţământul preuniversitar care are expertiza necesară să prezinte numeroasele 
influenţe asupra celor două acte normative. Propune să se adreseze o solicitare către 
Biroul Permanent pentru prelungirea termenului de depunere a raportului. 
 Dl. vicepreşedinte Cătălin Croitoru  a adus noi argumente pentru prelungirea 
termenului de depunere a raportului. Ordonanţa trebuie dezbătută în prezenţa 
reprezentanţilor ministerului, având în vedere faptul că apar o serie de modificări 
care nu au fost suficient corelate cu celelalte legi pe care le modifică. 
 Dl. deputat Marius Gondor a susţinut ceea ce s-a prezentat anterior şi 
propune să se privească cu seriozitate problemele învăţământului, deoarece în 
teritoriu s-a confruntat cu foarte multe probleme. 
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a anunţat că dezbaterea asupra 
proiectului de lege s-a amânat, urmând să se adreseze o solicitare către Biroul 
Permanent pentru prelungirea termenului de depunere a raportului. 

Se continuă cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România (PL/x 673/2008/2009).  
 Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, vizând, în principal, clarificarea situaţiei institutelor şi a centrelor de 
cercetare ştiinţifică ale AOSR, stabilirea numărului membrilor corespondenţi şi a 
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membrilor de onoare, precum şi majorarea cuantumului indemnizaţiei care se 
acordă membrilor AOSR. 
 Proiectul de lege a fost trimis de către Preşedintele României pentru 
reexaminare. Motivul cererii este următorul: 
 Actul normativ trimis spre promulgare, majorează substanţial indemnizaţiile 
pentru unele categorii de membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
Astfel, membrii consiliului ştiinţific, membrii prezidiului şi cei ai consiliului 
onorific vor primi o indemnizaţie de 4000 lei/lună, membrii titulari (aleşi pe viaţă) 
vor primi o indemnizaţie de 2500 lei/lună, membrii corespondenţi (aleşi pe viaţă) 
vor primi 1500 lei/lună, iar membrii de onoare, indiferent de cetăţenie, 1000 
lei/lună.  
 În contextul actual al crizei economico-financiare, ce se răsfrânge asupra 
veniturilor tuturor categoriilor de personal bugetar, un asemenea demers legislativ 
apare ca inechitabil şi inoportun.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat şi a aprobat 
proiectul de lege. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu, iniţiator, a indicat faptul că la momentul 
iniţierii acestei propuneri legislative contextul economic nu era acelaşi. Având în 
vedere situaţia actuală, iniţiatorii sunt de acord cu modificările propuse şi susţin 
varianta Senatului fără modificări. Prin modificarea făcută la Senat se reduce 
bugetul cu 5 miliarde lei. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că există o 
ierarhizare a academiilor de ştiinţe şi de ramură. Referitor la membrii 
corespondenţi, dacă se păstrează formula Senatului, se creează o diferenţiere între 
aceştia. Astfel, membrii corespondenţi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România ar primi o indemnizaţie de 1000 lei, iar restul 1400, nemaiexistând o 
echilibrare între bugetari. Sistemul de recunoaştere a meritelor e foarte necesar în 
societate.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a specificat faptul că problema acestei 
majorări pentru membrii corespondenţi nu este una de bani. Prin economia făcută 
în urma modificărilor de la Senat, având în vedere că oricum acei bani erau în 
buget, s-ar realiza oricum o economie. Bugetul total al Academiei este de 96 
miliarde.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat faptul că 
preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a trimis o scrisoare 
Parlamentului prin care preciza că renunţă la creşterile propuse prin proiectul 
iniţial. De aceea, pentru a păstra o egalitate între toţi membrii corespondenţi, 
propune modificarea indemnizaţiei acestora de la 1000 la 1400. 
 La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Marius Gondor, Răzvan 
Mustea şi Gheorghe Hogea.  
 În urma dezbaterii, analizând motivele care au determinat transmiterea spre 
reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind 
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reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamentele din Anexă. 
 
 

În ziua de joi, 14 mai 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 

 
 

 


		2009-07-01T13:13:58+0200
	Monica G. Tudor




