
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 3 martie 2000 
Nr.117/XVIII/9 

           SINTEZA 

               lucrărilor Comisiei din ziua de 1 martie 2000 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 1 martie 2000, între orele 8,30 – 16,00, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la 
stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi 
pentru abrogarea unor dispoziţii din 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.Aviz. 

2. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior. Raport. 

3. Activitate în subcomisia desemnată pentru finalizarea 
proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Comisia a luat în dezbatere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al 
personalului din învăţământ şi pentru abrogarea unor dispoziţii din 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. 

În cadrul dezbaterilor generale au fost audiaţi, la propunerea 
Biroului Comisiei, rectorii de la Universitatea “Politehnica” Bucureşti, 
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Academia de Teatru şi Film “I.L.Caragiale” Bucureşti, preşedintele 
Federaţiei sindicale “Alma Mater”, vicepreşedintele CNFIS şi secretarul 
de stat din Ministerul Educaţiei Naţionale care răspunde de problemele 
financiare şi de salarizare a personalului din învăţământ. 

Principalele obiecţii care s-au adus Ordonanţei menţionate se referă 
la o insuficientă finanţare de bază a învăţământului superior, mai ales a 
cheltuielilor de personal, neincluderea personalului auxiliar în coeficienţii 
majoraţi, deturnarea fondurilor de susţinere a învăţământului pentru 
cheltuieli de personal, nerespectarea art.170 din Legea învăţământului, 
care prevede că finanţarea învăţământului de stat se face de la bugetul de 
stat, în limitele a cel puţin 4 % din produsul intern brut, incluzând în 
acesta şi fondul special, precum şi fondurile locale. 

Majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea amendării 
Ordonanţei de urgenţă nr.8/2000 în sensul cuprinderii şi a personalului 
auxiliar în majorările de salarii, precum şi o analiză atentă a sumelor care 
revin universităţilor prin finanţarea globală, sume care trebuie să satisfacă 
cheltuielile aferente pe student, în funcţie de profil şi specializare. 

Pentru majorarea salariilor în învăţământul superior, în limitele 
stabilite de Ordonanţă, este necesară o restructurare a planurilor de 
învăţământ, a specializărilor şi profilelor, în scopul restrângerii normelor 
didactice, respectiv a personalului didactic aferent. 

Dezbaterea pe articole a ordonanţei de urgenţă este planificată 
pentru prima şedinţă a Comisiei, după o documentare temeinică în 
teritoriu. 

În partea a doua a şedinţei şi-a desfăşurat activitatea subcomisia 
desemnată pentru finalizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă Tehnologie şi Inovare, precum şi de la Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice. 

Subcomisia de lucru a constatat că se află în faţa a trei propuneri 
legislative, care nici una nu rezolvă satisfăcător problemele organizării 
institutelor de cercetare ştiinţifică din agricultură. 

Ca urmare, au fost stabilite principiile de lucru, urmând ca în cel 
mult 15 zile să se prezinte un nou proiect de lege, care va fi luat în 
dezbatere de subcomisie. Proiectul urmează să fie elaborat de 
reprezentanţii instituţiilor menţionate. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) nu a fost nici un 
absent. 

                         PREŞEDINTE 
  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


