
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 aprilie 2005 
Nr.29/105 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din zilele de 19 şi 20 aprilie 2005 
 
 

 Marţi, 19 aprilie 2005 
 

La lucrările Comisiei  sunt prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 

membri, fiind absenţi 2 deputaţi, după cum urmează: 

- Radan Mihai - Grupul Parlamentar al Minorităţilor  

- Anastase Roberta Alma - Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Paloma Petrescu – secretar de stat  

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Propunere legislativă pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.132 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 
Raport (Plx.120/2005). 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.104,alin3 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic.Raport. (Plx 95/2005). 

 
3. Propunere legislativă privind Legea Tineretului Raport. (PLX 

428/2004). 
 

4. Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional de 
Cercetare Sociologică a Opiniei Publice. 
Reexaminare solicitată de Preşedintele României 

 
5. Studiu în subcomisiile de lucru, constituite pe nivele,  a legislaţiei 

privind învăţământul în vederea restructurării acesteia şi elaborării 
unui pachet de legi armonizate cu prevederile legislaţiei în 
domeniu din ţările U.E.  în conformitate cu aquis-ul comunitar. 

 
 

Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art.132 din Legea 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită iniţiatorul să prezinte 

propunerea legislativă. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu arată că printr-o notă Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării solicită Inspectoratelor şcolare judeţene punerea în 

executare a dispoziţiilor art.138 coroborate cu dispoziţiile art.7 lit.f din 

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic referitoare la 

maiştrii instructori, având în vedere că la sfârşitul anului şcolar 2004-

2005 expiră termenul de 8 ani instituit prin art.132 din Legea 

nr.128/1997. Consideră un gest normal şi firesc demersul de modificare a 

legii şi în replică a art.132 din legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, dând posibilitatea finalizării studiilor într-un 

interval de 2 ani.  

D-na secretar de stat Paloma Petrescu subliniază că este mai mult o 

problemă umanitară faţă de maiştrii instructori dar legea trebuie aplicată, 
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au avut timp să-şi completeze studiile la fără frecvenţă şi crede că nu vor 

fi cazuri sociale în general. 

Dl.deputat Horia Toma, raportor al propunerii legislative, are 

reţineri în adoptarea ei şi face sugestia de a se aplica numai maiştrilor 

care sunt în curs de completare a studiilor. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă, raportor, are convingerea că reforma 

în învăţământ este subminată din interior. Este de părere că ar trebui 

găsită o soluţie pentru persoanele care se află în pragul pensiei. Este de 

acord cu sugestia d-lui deputat Toma ca să se aplice  numai celor care 

sunt în curs de completare a studiilor. 

Dl.deputat Mircea Puşcă consideră inacceptabilă o astfel de 

propunere, trebuiau rezolvate probleme în cei 8 ani care au fost acordaţi 

prin lege. 

Dl.deputat Pantelimon Manta nu este de acord cu propunerea 

legislativă deoarece nu crede că este bine să se menţină semidocţi care să 

predea elevilor care sunt mai bine pregătiţi ca ei.  

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că trebuie 

respectată legea. 

Dl.deputat Ion Preda este împotriva propunerii legislative deoarece 

este pentru stimularea competenţelor nu pentru umanitarism. 

Dl.deputat Gabriel Bârsan nu este de acord cu propunerea 

legislativă considerând că 8 ani au fost suficienţi pentru ca maiştrii 

instructori să-şi rezolve problemele cu studiile. 

Nu sunt de acord cu propunerea legislativă domnii deputaţi: Andrei 

Kiraly, Adrian Moisoiu, Victor Ganţ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu adresează sugestia d-lui deputat 

Dumitriu de a retrage propunerea legislativă. 
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De asemenea şi dl.deputat Paul Magherul şi d-na deputat Angela 

Buciu sfătuieşte pe dl.deputat Dumitriu să-şi retragă propunerea 

legislativă. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu nu este de acord să-şi retragă 

propunerea legislativă şi solicită să se treacă la vot. 

Supusă votului propunerea legislativă a fost respinsă cu 16 voturi 

împotrivă şi 5 voturi pentru. 

Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.104,alin3 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, iniţiator dl.deputat Mircea Puşcă. 

Întrucât comisia a primit o nouă propunere legislativă cu acelaşi 

conţinut, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, cele două 

propuneri legislative vor fi dezbătute împreună, întocmindu-se un  singur 

raport. 

 

Miercuri, 20 aprilie 2005 

La lucrările Comisiei  sunt prezenţi 25 deputaţi din totalul de 28 

membri, fiind absenţi 3 deputaţi, după cum urmează: 

- Radan Mihai - Grupul Parlamentar al Minorităţilor  

- Adomniţei Cristian Mihai - Grupul Parlamentar al PNL 

- Anastase Roberta Alma - Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Paloma Petrescu – secretar de stat  

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

În deschiderea şedinţei Comisia a luat în dezbatere o iniţiativă 

legislativă privind reglementarea învăţământului superior de stat cu taxă 

şi fără taxă. Studenţii pot beneficia de bursele acordate prin bugetul de 
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stat dacă îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite de senatele 

universitare. Cei care nu îndeplinesc aceste criterii şi standarde urmează 

să fie înmatriculaţi, la cererea lor, cu taxă, care acoperă cheltuielile 

privind procesul de învăţământ. În acelaşi timp, după fiecare an 

universitar se propune o evaluare a performanţelor studenţilor şi în 

ordinea descrescătoare a mediilor vor fi stabiliţi, în limita numărului de 

locuri, cei care vor beneficia a scutirea de taxă. Se apreciază că această 

măsură va conduce la o mai bună pregătire a studenţilor prin participarea 

la activităţile de cursuri, seminarii, laboratoare. Măsurile preconizate în 

propunerea legislativă urmează să fie aplicate începând cu anul 

universitar 2005-2006, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind studiile 

universitare pentru aplicarea procesului Bologna. Totodată s-a stabilit ca 

iniţiatorii propunerii legislative anterioare, care nu a fost dezbătută în 

Cameră, dar care a primit aprobarea tacită, şi trimisă la Senat, vor face o 

intervenţie de retragere a acesteia, urmând ca noua propunere legislativă 

să fie semnată de către membrii celor două comisii de specialitate a 

Camerei şi Senatului. Textul propus este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Petru Andea, Paul Magheru, Adrian Moisoiu, Mircea Puşcă, Mihai 

Dumitriu, Alecsandru Ştiucă, Victor Ganţ, Pantelimon Manta, Laurenţiu 

Romanescu.  

Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.104, alin3 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, iniţiator dl.deputat Mircea Puşcă, care se discută 

conexat cu propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a 

alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, iniţiator dl.senator Angel Tâlvar.  
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Dl.deputat Mircea Puşcă, în susţinerea celor două propuneri 

legislative arată că legea are unele carenţe care vizează în special faptul 

că există situaţii când cadrele didactice trebuie să se deplaseze la unităţi 

de învăţământ unde nu există mijloace de transport, sau, atunci când ele 

există nu corespund programului şcolar. În aceste condiţii, cadrele 

didactice folosesc fie maşina personală, fie se grupează în număr de 4-5 şi 

fac naveta cu maşina unuia dintre ei. Este firesc şi normal ca în situaţiile 

expuse mai sus, cadrele didactice să poată beneficia de decontarea 

cheltuielilor de transport, indiferent cu ce se face naveta. În aceste 

condiţii devine un gest normal şi firesc demersul de modificare a legii. 

Cadrele didactice nu trebuie să fie tratate în mod discriminatoriu, în 

funcţie de existenţa sau nu a mijloacelor de transport în comun pe raza 

locului de muncă.  

Următorii deputaţi s-au declarat de acord cu cele două propuneri 

legislative: Pantelimon Manta, Monalisa Găleteanu, Laurenţiu 

Romanescu, Horia Toma, Adrian Moisoiu, Victor Ganţ, Mihai Dumitriu, 

Paul Magheru. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă propune ca să se aplice aceste 

dispoziţii şi invers de la rural la urban, considerând că efortul cadrelor 

didactice este acelaşi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se aprobe amendamentul 

d-lui deputat Alecsandru Ştiucă. Supus votului propunerile legislative, 

conexate, se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 


