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Marţi, 19 mai 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii comisiei. 
  

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Ecaterina Andronescu  - ministru 
- Oana Badea – secretar de stat 
- Corina Marin - director 
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România 
- Viorel Dolha – preşedinte 
- Elena Radu 
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop – secretar general  
Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Teodor Spiridon – secretar general 
- Ştefan Militaru 
- Mădălina Puţaru 
Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Maria Popa – vicepreşedinte 
 
Institutul Bancar Român 
- Dorina Poanta – rector 
- Lucian Ionescu - preşedinte 
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 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. 
Procedură de urgenţă. Raport. Termen: 14 mai 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Prima Cameră sesizată.  

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti. Plx 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul 
bugetar. PL.x 261/2009. Aviz. Termen: 26 mai 2009. Iniţiator: Guvernul. C.D. – 
Cameră decizională. 

 
Miercuri, 20 mai şi joi, 21  mai 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Lucrările şedinţei Comisiei 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.  
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). 
 Ordonanţa aduce noutăţi relevante referitoare la personalul didactic din 
învăţământul preuniversitar prin cuprinderea profesorilor pentru învăţământul 
preşcolar şi primar în cadrul personalului didactic. Totodată, are ca scop: 
 - reglementarea salarizării pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare 
de licenţă încadraţi în învăţământul primar şi preşcolar şi ai ciclului II de studii 
universitare de masterat încadraţi în învăţământul preuniversitar; 
 - 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; 
 - introducerea, ca şi condiţie de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice, a 
deţinerii a unui număr minim de credite de studiu transferabile din programul de 
pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului 
didactic;  
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 - posibilitatea ca persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii 
universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul 
postului să poată ocupa funcţii didactice auxiliare;  
 - flexibilizarea mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 
ceea ce va conduce la o mai bună stabilitate a acestuia; 
 - eliminarea situaţiilor 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. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că această ordonanţă este 
necesară în acest moment şi aşteptată de multă vreme de cei din învăţământul 
preuniversitar. Proiectul ordonanţei a fost elaborat pe baza propunerilor şi 
observaţiilor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi sindicatele reprezentative la nivel de ramură-învăţământ şi analizat 
în cadrul Comisiei pentru Dialog Social, care a avizat forma finală a acestuia. 
Motivarea emiterii actului normativ şi urgenţa reies din: 
 - necesitatea includerii studiilor universitare de licenţa şi a studiilor 
universitare de masterat printre condiţiile necesare pentru ocuparea funcţiei de 
profesor în învăţământul preuniversitar şi a unor funcţii didactice auxiliare din 
învăţământul preuniversitar; 
 - în anul 2008 au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă primele 
promoţii, iar o parte dintre aceştia au ocupat deja posturi didactice/catedre în 
învăţământul preuniversitar; în anul 2010 vor finaliza studiile primele promoţii ale 
ciclului II de studii universitare de masterat; 
 - nevoia de a oferi absolvenţilor ciclului inferior al liceului posibilitatea de a 
obţine o certificare a calificării profesionale obţinute, în situaţia în care decid să nu 
mai continue studiile în ciclul superior al liceului, după încheierea învăţământului 
obligatoriu; 
 - asigurarea condiţiilor de acces egal la piaţa muncii şi identificarea unor 
soluţii optime de combatere a efectelor crizei economice, 
 - pentru eliminarea situaţiilor discriminatorii apărute prin aplicarea 
prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - potrivit Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/2008, cu modificările ulterioare, sunt în 
derulare activităţile privind constituirea catedrelor, încadrarea personalului didactic 
titular şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare 
şi transferare pentru restrangere de activitate.  
 Domnul Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România (AGIRO), a prezentat propunerile de amendare ale ordonanţei şi a precizat 
că acestea au fost însuşite şi de celelalte federaţii sindicale. 
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 Domnul Liviu Pop, secretar general la Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a precizat că nu a depus amendamente, dar a arătat că situaţia din 
învăţământ este foarte grea în acest moment deoarece sunt diferenţe de salarizare şi 
încadrare şi este foarte greu de găsit o soluţie. Gradul de nemulţumire este mare la 
nivelul învăţământului preşcolar, primar, dar şi gimnazial. Consideră incorect faptul 
că sunt cazuri în care personalul didactic cu studii medii este remunerat cu salarii 
mai mari faţă de cel cu studii superioare. 

Domnul Teodor Spiridon, secretar general al Federaţiei Sindicatelor 
Independente din Învăţământ „Spiru Haret”, a subliniat nemulţumirea membrilor de 
sindicat şi a arătat că faţă de forma discutată şi stabilită cu partenerii sociali din 
Cadrul Comisiei de Dialog Social, textul final publicat în Monitorul Oficial prezintă 
diferenţe esenţiale, care au generat o mare nemulţumire în rândul salariaţilor din 
învăţământ. A pus la dispoziţie amendamentele propuse de Federaţie. 

Doamna Maria Popa, vicepreşedinte Federaţia Educaţiei Naţionale, a arătat 
că ordonanţa creează în acest moment o situaţie discriminatorie pentru anumiţi 
salariaţi, iar aceste inechităţi create în timp trebuie soluţionate. Federaţia Educaţiei 
Naţionale susţine amendamentele depuse de AGIRO. 

Domnul deputat Marius Gondor a anunţat că susţine amendamentele depuse 
de federaţiile sindicale şi este de părere că ordonanţa, cu îmbunătăţirile aduse prin 
amendamente, va rezolva multe probleme din sistem, printre care cea a 
transferurilor şi cea a încadrării cadrelor didactice. 

Doamna deputat Maria Barna a anunţat că susţine amendamentele Federaţiei 
Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret”. 

Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că va susţine în nume 
personal propunerile de amendamente făcute de AGIRO. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că susţine ordonanţa, dar are unele 
rezerve şi consideră că unele articole trebuie regândite şi găsite soluţii viabile. 

Domnul deputat Viorel Buda a susţinut aprobarea ordonanţei şi este de acord 
cu amendarea ei. 

Domnul deputat Vasile Berci a fost de acord cu aprobarea ordonanţei cu 
amendamentele prezentate şi consideră că toată legislaţia din sistemul de 
învăţământ trebuie regândită şi reaşezată în acord cu noile condiţii din sistemul de 
învăţământ. 

Domnul deputat Marius Spînu a dorit să afle dacă amendamentele prezentate 
de federaţiile sindicale au fost înaintate şi dezbătute şi cu reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării  

În urma dezbaterilor generale, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu 
a concluzionat că s-a desprins ideea oportunităţii acestui act normativ pentru 
rezolvarea problemelor din sistemul de învăţământ. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu a menţionat că sistemul de 
învăţământ are nevoie de modernizare şi acest lucru urmăreşte să-l rezolve pachetul 
de legi ale educaţiei care va fi depus în curând pentru dezbatere. Ordonanţa aceasta 
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nu a pornit de la nevoia de a complica sistemul, ci de la faptul că exista o zonă care 
nu era deloc reglementată.  
 În urma dezbaterii pe articole, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele admise. 

Lucrările Comisiei continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Institutului Bancar Român din municipiul Bucureşti (Plx 565/2007).  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că proiectul de lege 
a fost dezbătut în mai multe şedinţe, iar Comisia aştepta de la reprezentanţii 
universităţii documentele autentificate solicitate.  

Domnul vicepreşedinte Josif Koto a arătat că partea legislativă este 
îndeplinită, iar referitor la patrimoniu, Institutul Bancar Român a depus documente 
prin care se atestă că dispune de un patrimoniu propriu, cerut de lege. 
Reprezentanţii universităţii doresc ca noua denumire să fie „Universitatea Financiar 
Bancară din municipiul Bucureşti”.  

În urma dezbaterilor, au fost exprimate unele nelămuriri cu privire la 
patrimoniul Institutului Bancar Român de către domnii deputat Anghel Stanciu, 
Gheorghe Hogea, Vasile Berci, Răzvan Mustea, Marius Spînu, Dragoş Zisopol. În 
aceste condiţii s-a hotărât solicitarea unei copii legalizate după hotărârea Consiliului 
de Administraţie al Băncii Naţionale din România care clarifică aceste probleme.  

S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 
personalului din sectorul bugetar (PL.x 261/2009).  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra proiectului de lege menţionat.  

 
 
În zilele de miercuri, 20 mai şi joi, 21 mai 2009, lucrările Comisiei au avut 

pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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