
 

 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 29 octombrie 1997 
Nr.587/XVIII/9 

       S I N T E Z A 

   lucrărilor Comisiei din data de 29 octombrie 1997 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 29 octombrie 1997, între orele 8,30 - 16,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. 

 Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 Raportor:dl. prof.univ.dr.Alexandru Ionescu-secretarul Comisiei. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.62/1997 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 

 Aviz pentru Comisia de buget finanţe, bănci (Camera Deputaţilor 

şi Senat). 

 Raportor: dl.prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu-preşedintele 

Comisiei. 

3. Dezbaterea Raportului privind starea sistemului naţional de învăţământ în 

anul 1996-1997. 

 Raportor: D-na prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu - 

secretarul Comisiei. 

 - Participă reprezentanţi din conducerea Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

4. Diverse. 

5. Şedinţă comună a celor două Comisii de învăţământ şi ştiinţă de la 

Camera Deputaţilor şi Senat pentru audierea unei delegaţii de studenţi de la 

facultăţile particulare de medicină neautorizate. 

În prima parte a şedinţei au fost avizate favorabil proiectele de legi 

menţionate la punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi. 
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În partea a doua a şedinţei Doamna deputat Ecaterina Andronescu a 

prezentat un coraport asupra Raportului privind starea sistemului naţional de 

învăţământ în anul şcolar 1996-1997. Dezbaterile în fond asupra acestui raport vor 

continua într-o şedinţă viitoare. 

La punctul 4 Diverse - a fost analizată scrisoarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale prin care se solicită Comisiei unele precizări referitoare la interpretarea 

textelor de la art.50 (11), art.90 (12) şi art.50 (13) din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic. 

În urma dezbaterilor, Comisia a stabilit următoarele: 

1. Prevederile art.50,alin.(11) şi art.90, alin.(12), referitoare la sporurile şi 

indemnizaţiile la salariile de bază prevăzute de lege: 

a) Legiuitorul, când foloseşte noţiunea de personal didactic, înţelege, de 

fiecare dată, atât personal didactic de predare şi personal didactic de conducere, 

îndrumare şi control, cât şi personal didactic auxiliar. 

b) De sporurile prevăzute la articolele menţionate beneficiază şi persoanele 

care şi-au desfăşurat activitatea la catedră, în învăţământul preuniversitar, cu 

normă întreagă, în perioada 1985-1990, dar plata se făcea din sectorul industrial 

(profesori ingineri şi maiştri) şi care au activat după 1990 şi în prezent la catedră. 

De aceleaşi drepturi beneficiază şi suplinitorii (în funcţie de studii, grade didactice 

şi vechime, conform legii). 

2. Prevederile Art.50, alin.(13): 

În concepţia legiuitorului, sporul de 3 % acordat prin prevederile Art.50, 

alin.(13) are caracter cumulativ, similar sporului de vechime. 

În consecinţă, sporul de suprasolicitare neuropsihică, egal cu 3 % x n din 

salariul de bază al funcţiei îndeplinite, se va adăuga la salariul de bază actual. (În 

relaţia de calcul "n" reprezintă numărul tranşelor de vechime la momentul 

calculului). 

Interpretarea de mai sus se va aplica în mod corespunzător şi personalului 

didactic auxiliar referitor la numărul de trepte sau grade profesionale. 
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Aceste prevederi se aplică numai pentru personalul didactic şi didactic 

auxiliar cu vechime efectivă în învăţământ sau cu post rezervat, conform legii. În 

consecinţă nu se aplică personalului didactic prevăzut la Art.139, decât din 

momentul încadrării în învăţământ. 

 Şedinţa comună a celor două Comisii de specialitate de la Camera 

Deputaţilor şi Senat a avut ca obiectiv audierea unei delegaţii de studenţi de la 

facultăţile de medicină neautorizate (Universitatea Ecologică, Universitatea Spiru 

Haret, Universitatea Titu Maiorescu şi Universitatea Româno-Americană). 

În finalul şedinţei s-a hotărât ca în ziua de miercuri 5 noiembrie a.c. 

Birourile celor două Comisii să invite Biroul CNEAA, Biroul Comisiei de 

medicină şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale  pentru a analiza 

comparativ rapoartele de evaluare de la universităţile particulare şi de stat 

autorizate şi de la cele neautorizate. 

În urma acestei analize se va stabili dacă CNEAA a operat cu aceleaşi 

criterii de evaluare în toate situaţiile de autorizare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (5), după cum 

urmează: 

1. Cotrutz Constantin - Grupul parlamentar PDSR 
2. Palade Dan - Grupul parlamentar PNTCD 
3. Stănescu Mihai Sorin - Grupul parlamentar PNL 
4. Stoica Mariana - Grupul parlamentar PERSONALUL DIDACTIC 
5. Vida-Simiti Ioan - Grupul parlamentar PDSR 
 
        PREŞEDINTE             SECRETAR 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu               Prof.univ.dr.Alexandru 

Ionescu 
 
  

 

 

 


