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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 26 - 29 ianuarie 2009 
   
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi 3 
deputaţi: 
 - domnul deputat Cristea Victor - Grupul Parlamentar al PSD+PC; 
 - doamna  deputat  Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul  Parlamentar al 
PD-L; 
 - domnul deputat Roman Ioan Sorin - Grupul Parlamentar al PSD+PC. 
 
 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 
 - Maria Torceanu – consilier superior.  
 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
 - Răzvan Bobeanu – secretar de stat  
 - Bogdan Gheorghe – secretar general. 
 De la Academia Română 
 - acad. Florin Filip – vicepreşedinte 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Sorin Cristian Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei.  
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 Pentru perioada 26 - 29 ianuarie 2009, Comisia a avut următoarea ordine 
de zi:  
 

Luni, 26 ianuarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 27 ianuarie 2009 
- retrimise la Comisie –  

 1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare. Plx 394/2008. Retrimis de la Plen. Raport 
suplimentar. Iniţiator: Norica Nicolai. C.D. – Cameră decizională. 

-  procedură de urgenţă –  
 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului, nr.69/2000. Procedură de urgenţă. PLx 84/2008. Termen: 
15 mai 2008. Iniţiatori: deputaţi: Dragomir Dumitru, Magheru Paul, Mircea 
Costache, Moisoiu Adrian, Movilă Petru, Florea Damian. Senatori: Funar 
Gheorghe, Cârlan Dan, Cismaru Ivan. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I/IV din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 
PLx. 606/2008. Aviz. Termen: 23 octombrie 2008. Procedură de urgenţă. 
Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională.   

- procedură obişnuită – 
 4. 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, Godja Petru, Nosa Iuliu, Pupeză Viorel, Rus Ioan 
Aurel. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, 
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Pl-x 
185/2008. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie  socială. 
Termen: 15 mai 2008. Iniţiatori: Andea Petru, Andronescu Ecaterina, 
Cindrea Ioan, Corlăţean Titus, Dorneanu Valer, Dumitriu Mihai, Găleteanu 
Monalisa, Puşcaş Vasile, Stanciu Anghel, Ştiucă Alecsandru, Moraru Ion, 
Solcanu Ion, Tîlvăr Angel. C.D.  – Cameră decizională. 
 6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 
2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile 
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salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, 
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Pl-x 
323/2008. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen: 10 septembrie 2008.  Iniţiatori: Sandu Gabriel, Tudose Mihai. 
C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 . PLx 407/2008. Raport. Termen: 16 septembrie 2008. Iniţiatori: 
Damian Florea, Adrian Moisoiu, Ciucă Bogdan,Bîrsan Iulian, Radan 
Mihai, Andea Petru, Ignat Miron, Kiraly Andrei, Soki Bela, Mircea Puşcă, 
Manta Pantelion. C.D. – Cameră decizională. 
 8.  Propunerea legislativă pentru construirea de creşe şi grădiniţe. Pl.x. 
580/2008. Aviz. Termen: 6 noiembrie 2008. Iniţiatori: Gheorghe Funar, 
Aurel Ardelean, Petru Stan, Ilie Petrescu, Mircea Purceld, Ioan Aurel Rus, 
Adrian Moisoiu, Cristian Buzea. C.D. – Cameră decizională. 

9. Propunere  legislativă  pentru  abrogarea  alineatului (2) al articolului 
79 din  Legea nr. 69  din 28 aprilie 2000,  Legea  educaţiei  fizice şi sportului. 
Pl.x. 583/2008. Raport. Termen: 20 noiembrie 2008. Iniţiatori: Şerban 
Nicolae, Ovidiu Teodor Creţu. C.D. – Cameră decizională..  
 10. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în 
administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj. PLx 587/2008. 
Aviz. Termen: 4 noiembrie 2008. Iniţiator: Călian Petru. C.D. – Cameră 
decizională.   
 11. Propunere legislativă privind Programul Naţional pentru asigurarea 
locurilor de muncă în localităţile din care acestea au fost desfiinţate în perioada 
1990-2008. Plx 621/2008. Aviz. Termen: 12 noiembrie 2008. Iniţiatori: 
Gheorghe Funar, Aurel Ardelean, Nicolae Iorga, Carol Dina, Ilie Petrescu, 
Irina Loghin, Petru Stan, Nasleu Ioan Purceld Mircea, Rus Ioan Aurel, 
Costache Mircea, Buzea Cristian, Avram Dumitru, Fîrşirotu Vladimir, 
Popeangă Petre, Marcu Tudor, Buciu Angela, Adrian Moisoiu. C.D. – 
Cameră decizională.   

12. 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.  
 13. 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 
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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.  
 14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de 
moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
şi Moaşelor din România. Pl.x. 699/2008. Aviz. Termen: 4 decembrie 2008. 
Iniţiatori: Ionescu Daniel, Stoica Ion, Grigore Dan, Dan Mocănescu, 
Ciolâlteu Alexandru, Ovidenie Costel, Dumitriu Dragoş Petre, Furo Iuliu 
Ioan. C.D –Cameră decizională. 
  

Miercuri, 28 ianuarie  şi joi, 29 ianuarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 
 

 Luni, 26 ianuarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a Comisiei 
 

        Marţi, 27 ianuarie 2009 
 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare (Plx 394/2008). 
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare stabilirea duratei studiilor universitare de licenţă, 
prin acordarea acestei competenţe senatelor universitare. A fost dezbătută în 
legislatură trecută, întocmindu-se raport de respingere, dar a fost retrimisă de la 
Plen, deoarece nu a fost întrunit numărul de voturi pentru lege organică. 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

D-na Oana Adriana Badea, secretar de stat în M.E.C.I., precizează că 
ministerul este de acord cu respingerea propunerii legislative. 
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Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului menţinerea 
raportului iniţial de respingere. Cu unanimitate de voturi se aprobă respingerea, 
din următoarele motive: 
 - măsura propusă introduce importante distorsiuni în sistemul de 
învăţământ superior, privind sistemul de credite de studii transferabile şi 
procedurile de recunoaştere a studiilor la nivel naţional şi european; 
 - respectarea structurii instituţiei de învăţământ superior, aprobată de 
senatul universitar se poate face numai în condiţiile legii şi nu poate fi o 
măsură imperativă pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovăriii; 
 - reglementarea care se propune, prin modificarea art. 4 alin. (5), a mai 
existat în învăţământul superior, dar s-a renunţat la aceasta din motive de 
asigurare a calităţii; organizarea şi funcţionarea formelor de învăţământ „cu 
frecvenţă redusă” (FR) şi „la distanţă” (ID) sunt reglementate de Hotărârea 
Guvernului nr. 1011/2001, prin care se dau atribuţii către ARCIS privind 
autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea acestor forme de 
învăţământ; 
 - în situaţia acceptării propunerii legislative, nu mai poate fi vorba de 
asigurarea calităţii prin aplicarea unor standarde de calitate unitare pentru tot 
sistemul de învăţământ; 
 - a lăsa decizia privind durata studiilor universitare exclusiv la 
latitudinea senatului universitar, poate conduce la situaţia absurdă, în care 
aceeaşi specializare universitară să aibă durate diferite în universităţi diferite 
din aceeaşi ţară, fapt ce poate avea consecinţe privind nerecunoaşterea 
diplomelor din învăţământul universitar românesc. 
 
 Se continuă cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000 (PLx 84/2008).  
 Dl. deputat Damian Florea, în calitate de iniţiator, prezintă proiectul de 
lege prin care se propune amendarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi 
sportul, propunându-se ca desfăşurarea competiţiilor sportive oficiale să fie 
condiţionată de prezenţa a cel puţin unei echipe de prim ajutor calificat, costul 
fiind suportat de organizatori. 
 Dl. Răzvan Bobeanu, secretar de stat M.T.S., precizează că ministerul 
este de acord cu aprobarea proiectului de lege.  
 În urma dezbaterii, dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune 
votului proiectul de lege. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege este 
adoptat. 
 
 Urmează proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I/IV din învăţământul de stat, precum şi 
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pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 
(PLx. 606/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care prevede 
acordarea produselor lactate şi de panificaţie şi la elevii claselor V-VIII. 
 D-na Oana Adriana Badea, secretar de stat în M.E.C.I., precizează că 
ministerul susţine proiectul de lege. 
 D-na Maria Torceanu consilier în Ministerul Finanţelor Publice, 
precizează că ministerul susţine proiectul de lege.  
 În urmare dezbaterii, dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune 
votului eliberarea avizului favorabil. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat 
această propunere.  
 
 Se continuă cu propunerea legislativă privind stimularea elevilor 
olimpici (Plx 91/2008). 
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă ce are ca 
obiect de reglementare stimularea financiară a elevilor care în competiţiile 
olimpice organizate la nivel naţional au obţinut unul din locurile I-III. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative pentru că implică 
influenţe financiare suplimentare asupra bugetului şi nu sunt prevăzute sursele 
de finanţare.  
 D-na Oana Adriana Badea, secretar de stat în M.E.C.I., susţine punctul 
de vedere negativ al Guvernului şi arată că există o formă de premiere a 
elevilor şi cadrelor didactice. 

La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Cătălin Croitoru, Vasile Berci, Doiniţa-Mariana Chircu, Anna-Lili Farkas, 
Viorel Buda, Sanda-Maria Ardeleanu, Marius-Sorin Gondor, Ionuţ Stroe, Iosif 
Kötö, Gabriel-Dragoş Zisopol.  Au fost exprimate puncte de vedere 
contradictorii motiv pentru care s-a hotărât amânarea dezbaterilor până la 
prezentarea de către d-na secretar de stat din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unui material mai complex pe această temă.  
 
 Urmează proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 
privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din 
învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic (PL-x 185/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.220/2007 de aprobare a 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii 
nr.128/1997 privind Statul personalului didactic, în sensul majorării 
coeficientului de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază la 400 de lei, 
începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate categoriile de personal didactic. 
Proiectul de lege se dezbate împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, care a emis un raport preliminar de respingere. Punctul de vedere al 
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Guvernului, al Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Educaţiei,  Cercetării 
şi Inovării este negativ.  
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
respingere a proiectului de lege. Cu 22 de voturi pentru şi 4 abţineri s-a aprobat  
respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente: 
 - prevederile proiectului de lege au caracter retroactiv, ceea ce 
contravine art.15 alin. (2) din Constituţia României; 
 - în domeniul salarizării personalului didactic, există deja prevederi 
similare celor cuprinse în prezentul proiect de lege, adoptarea acestuia 
conducând la o suprareglementare. 
 
 Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.220 
din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din 
învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic (Pl-x 323/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care se 
referă la indexarea cu 100 % a salariilor de bază pentru personalul didactic şi 
auxiliar din învăţământ începând cu data de 1 decembrie 2008. 
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
respingere, din aceleaşi considerente ca proiectul de lege anterior. Cu 
unanimitate de voturi se aprobă respingerea propunerii legislative.  
 
 Urmează proiectul de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 (PLx 407/2008). 
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare modificarea art.36 şi art.41 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
schimbării denumirii din ,,Federaţia Română «Sportul pentru Persoanele cu 
Handicap» în „Comitetul Internaţional Paralimpic”, pentru corelare cu 
Hotărârea Adunării Generale a Comitetului Internaţional Paralimpic din 18 
noiembrie 2005.  
 Dl. deputat Florea Damian, în calitate de iniţiator, precizează că este 
vorba de o aliniere la cerinţele Comitetului Internaţional Paralimpic şi nu 
aduce cheltuieli suplimentare. 
 Dl. Răzvan Bobeanu, secretar de stat în M.T.S, susţine aprobarea 
proiectului de lege.  
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
aprobare a proiectului de lege, care e adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
 Se continuă cu propunerea legislativă pentru construirea de creşe şi 
grădiniţe (Pl.x. 580/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare construirea de creşe şi grădiniţe de stat şi private în 
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perioada 2009-2012. Consiliile locale ar fi astfel obligate să concesioneze 
terenuri în vederea construirii de creşe sau grădiniţe, iar finanţarea acestora ar 
trebui să se realizeze din bugetele locale. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 24 de voturi pentru şi 2 abţineri a hotărât 
să emită avize negativ asupra propunerii legislative din următoarele motive: 
 - creşele sunt considerate unităţi sanitare, înfiinţarea lor făcându-se prin 
hotărâre a consiliului local; 
 - există deja baza legală pentru finanţarea de la bugetul de stat a 
construirii de grădiniţe, nefiind necesară adoptarea unui nou act normativ în 
acest sens; 
 - aplicarea propunerii legislative implică un efort bugetar suplimentar 
din partea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
 Urmează propunerea  legislativă  pentru  abrogarea  alineatului (2) al 
articolului 79 din Legea nr. 69  din 28 aprilie 2000,  Legea  educaţiei  fizice şi 
sportului. (Pl.x. 583/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare abrogarea prevederilor alin.(2) al art.79 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi anume posibilitatea schimbării destinaţiei sau desfiinţarea unor 
baze sportive de către societăţile comerciale care deţin active patrimoniale 
destinate activităţii sportive.  

Dl. Răzvan Bobeanu, secretar de stat în M.T.S, susţine respingerea 
propunerii legislative, întrucât se urmăreşte tratarea în mod unitar a legislaţiei 
în domeniu, având în vedere că urmează să apară o legislaţie europeană în 
acest sens. Statele membre, inclusiv România, vor trebui să-şi armonizeze 
legislaţia cu Carta Albă a Sportului, document aflat în dezbaterea 
Parlamentului European, ce va stabili principiile de organizare şi funcţionare a 
sportului european. Prin abrogarea alin. (2) al art. 79 ar rezulta că bazele 
sportive aflate în patrimoniul societăţilor comerciale pot fi desfiinţate sau că 
destinaţia lor poate fi modificată fără a parcurge aceeaşi procedură ca în cazul 
bazelor sportive aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale.  
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
respingere, care se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
 Se continuă cu proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei 
Jucu şi în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj. (PLx 
587/2008).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare transmiterea unor imobile situate în comuna Jucu, jud. 
Cluj din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
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Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei 
Jucu şi în administrarea Consiliului Local al comunei Jucu, urmând ca 
locuinţele de serviciu să-şi schimbe destinaţia în locuinţe sociale.  
 D-na Oana Adriana Badea, secretar de stat M.E.C.I., precizează că nu 
susţine proiectul de lege pentru că trecerea unui bun din domeniul public al 
statului în domeniul unei unităţi administrativ teritoriale se face prin Hotărâre a 
Guvernului la cererea consiliului judeţean sau local. 
 În urma dezbaterii, cu 25 de voturi pentru şi 1 abţinere, s-a hotărât 
emiterea unui aviz negativ asupra proiectului de lege. 
 
 Urmează propunerea legislativă privind Programul Naţional pentru 
asigurarea locurilor de muncă în localităţile din care acestea au fost desfiinţate 
în perioada 1990-2008 (Plx 621/2008), care vizează instituirea pentru Guvern a 
obligaţiei de a elabora Programul Naţional pentru asigurarea locurilor de 
muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în perioada 1990-2008 
şi de a sprijini autorităţile administraţiei publice locale din aceste localităţi în 
sensul acordării unor facilităţi pentru investitorii români şi străini.  
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât emiterea 
unui aviz negativ, din următoarele motive: 
 - nu sunt precizate măsurile care ar trebui cuprinse în acest program 
naţional; 
 - nu pot fi alocate de la bugetul de stat fonduri fără a fi specificate clar 
destinaţia acestora; 
 - legislaţia actuală cuprinde reglementări care permit dezvoltarea de 
acţiuni pentru asigurarea locurilor de muncă. 
 
 Se continuă cu proiectul 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).  
 Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care prevede 
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 vizând în 
principal rezolvarea unor probleme de natură salarială. Guvernul susţine 
aprobarea proiectului de lege. 
 Dl. acad. Florin Filip, vicepreşedinte al Academiei Române, 
menţionează că au mai fost extinderi ale Legii nr.539/2001, prima dintre 
acestea fiind realizată prin H.G. nr.779/2003, considerând oportună adoptarea 
proiectului de lege.   
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului proiectul de 
lege care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 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), a fost amânat, deoarece implică alocaţii bugetare, până la primirea 
Punctului de vedere al Guvernului. 
 
 Urmează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de 
moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
şi Moaşelor din România (Pl.x. 699/2008) care vizează completarea Anexei 
nr.1 lit.C a Legii nr.307/2004 cu un nou titlu profesional de asistent medical şi 
anume acela de optometrist. 
 Comisia, cu unanimitate de voturi, a emis aviz negativ asupra propunerii 
legislative, deoarece formarea educaţională a optometristului urmează filiera 
tehnică şi nu pe cea din învăţământul sanitar de specialitate precum asistentul 
medical, câmpul de activitate şi competenţele celor două categorii profesionale 
fiind diferite. 
 
 
 În zilele de 28 şi 29 ianuarie 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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