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

- Dumitrescu Cristian Sorin  - Grupul Parlamentar al PSD + PC 
- Săftoiu Ana Adriana - Grupul Parlamentar al PNL 
 

  Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă 
redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. 
Retrimis de la Plen. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 
martie 2010. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. 
PL-x 199/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Procedură de urgenţă. Termen: 16 aprilie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru modernizarea 
terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. PLx 501/2009. Raport. 
Termen: 2 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Voicu Mihai Alexandru, senatori: 
Ghişe Ioan, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, Ţopescu Cristian George. 
C.D. – Cameră decizională. 
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de 
învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de 
studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate (PL.x 620/2009). 
 Domnul deputat Marius Spînu a solicitat amânarea dezbaterii proiectului de 
lege pentru o şedinţă viitoare când la dezbateri va participa şi domnul Daniel Petru 
Funeriu, ministrul educaţiei. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului propunerea de 
amânare a dezbaterii proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din 
învăţământ (PL-x 199/2009). 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că proiectul de lege a 
fost aprobat de Comisia pentru muncă. 
 Domnul consilier Petru Andea a făcut o prezentare a proiectului de lege şi a 
arătat că prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2008 au fost stabilite creşterile salariale ce 
se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada 
octombrie – decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%. Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2008 a fost aprobată prin Legea nr.221/2008 care a stabilit următoarele creşteri 
salariale: 55% pentru profesorii universitari, 37% pentru personalul didactic din 
învăţământul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) şi din învăţământul 
preuniversitar. Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor 
didactice nu putea fi susţinut, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 a 
fost amânată aplicarea Legii nr.221/2008 pentru luna aprilie 2009. Prin Decizia 
nr.1221/2008 a Curţii Constituţionale, aceasta a admis excepţia de 
neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi a constat că dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 sunt neconstituţionale. 
 În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 valoarea coeficientului de 
multiplicare s-a modificat după cum urmează: pentru funcţia de profesor universitar, 
prevăzută în anexa nr.1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi de 
266,026 lei, reprezentând o creştere de 9% faţă de luna septembrie; pentru funcţiile 
didactice prevăzute în anexele nr.1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 
1,000 va fi de 299,933 lei, reprezentând o creştere de 9% faţă de luna septembrie. 
Pentru anul 2009 valoarea de referinţă şi coeficienţii de multiplicare se stabilesc 
pentru a asigura o creştere a salariilor de bază diferenţiată pe parcursul perioadelor 1 
martie – 31 august 2009 şi 1 septembrie – 31 decembrie 2009, astfel încât pentru 
prima perioadă să se asigure 1/3 din creşterea acordată începând cu 1 septembrie 
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2009. Pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2009,  se stabilesc noi coeficienţi 
de multiplicare la funcţiile didactice şi didactice auxiliare, respectiv majorarea celor 
mai mici coeficienţi, valoarea de referinţă rămânând neschimbată faţă de perioada 
aprilie - august 2009.  În acest sens, s-a introdus un articol nou, art.11, respectiv 4 
anexe pentru perioada ianuarie - februarie 2009, respectiv anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 
3a, şi 4 anexe pentru perioada septembrie – decembrie 2009, respectiv  anexele 
nr.1.1b, 1.2b, 2b şi 3b. 
 În 2009 au apărut 3 ordonanţe de urgenţă prin care se modifică şi se 
completează actul normativ de bază, respectiv OG nr.15/2008, implicit şi OUG 
nr.151/2008.  
 Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2009 se prelungeşte 
valabilitatea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 şi pentru luna martie 2009, în 
cuantumul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.151/2008 pentru 
perioada ianuarie-februarie. pentru perioada aprilie – august 2009 salariile se vor 
majora cu 1/3 din creşterea acordată începând cu 1 septembrie 2009.  
 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2009 se prelungeşte valabilitatea 
O.G. nr.15/2008 şi pentru luna aprilie 2009, în cuantumul stabilit prin OUG 
nr.151/2008 şi OUG nr.1/2009 pentru perioada ianuarie-martie, respectiv anexele nr. 
1.1a, 1.2a, 2a şi 3a. În acest sens, se introduce lit.a1) la art.11 alin.(1), iar pentru 
perioada mai – august 2009 salariile se vor majora cu 1/3 din creşterea acordată 
începând cu 1 septembrie 2009.  
 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2009 se prelungeşte valabilitatea 
O.G. nr.15/2008 până la 31 decembrie 2009, în cuantumul stabilit pentru perioada 
ianuarie-aprilie prin OUG nr.151/2008, OUG nr.1/2009 şi OUG nr.31/2009, respectiv 
anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a. În acest sens, se modifică lit.a1) de la art.11 alin.(1), 
iar creşterile prevăzute pentru perioadele mai – august 2009 şi septembrie – 
decembrie 2009 nu se mai acordă.  
 În acest sens, se abrogă lit. b) şi c) de la alin.(1) al art.11, articol introdus prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.151/2008 şi modificat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2009, 
anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b, introduse prin OUG nr.151/2008 şi art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2009, prin care se reglementa acordarea 
majorărilor pe perioadele mai-august 2009 şi septembrie-decembrie 2009. 
 În cursul anului 2009, Curtea Constituţională a emis 7 decizii, prin care a 
admis excepţiile de neconstituţionalitate ale dispoziţiilor Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 151/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 1/2009.  
 Prin Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice se abrogă OG nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii şi solicitarea 
unui punct de vedere din partea Departamentului legislativ cu privire la acest proiect 
de lege şi modalitatea de soluţionare.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu s-a declarat de acord cu propunerea domnului 
deputat Anghel Stanciu şi susţine propunerea de amânare a dezbaterii. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului propunerea de 
amânare a dezbaterii proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ (PLx 
501/2009). 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că proiectul de lege 
a fost dezbătut de mai multe ori în Comisie şi propune respingerea. Cu 20 de voturi şi 
5 abţineri propunerea de respingere a fost aprobată, din următoarele motive:  
 - prevederile propunerii legislative nu sunt suficient de clare, formularea 
textelor este prea generală putând conduce la ambiguitate şi la dificultăţi în procesul 
de aplicare a actului normativ;  
 - nu sunt definite clar scopul, obiectivul general şi obiectivele specifice ale 
programului;  
 - nu există precizări clare cu privire la durata desfăşurării programului, 
modalitatea concretă de acordare a finanţării; 
 - nu există precizări clare cu privire la ordonatorul principal de credite şi 
titularul dreptului de administraţie; 
 - promovarea acestei propuneri legislative presupune un efort suplimentar din 
partea bugetului de stat şi a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
nefiind precizate sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse. 
   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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