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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 14 mai 2007 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
activitatea în ziua de 14 mai 2007, cu următoarea ordine de zi:  

 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe 
anul 2007. PLx. 352/2007. Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport de la Senat. Termen: 15 mai 2007. Iniţiator: 
Guvernul.  
 2. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Pl-x 263/2007. Raport.  
Termen: 16 mai 2007. Iniţiatori: Vasilescu Lia Olguţa, Moisoiu Adrian, 
Avram Dumitru, Ifrim Mircea, Iriza Marius, Merce Ilie, Mircea Costache, 
Purceld Octavian-Mircea, Rus Ioan Aurel, Zamfirescu Dan Dumitru, 
Ardelean Aurel, Dinescu Valentin, Funar Gheorghe, Ilaşcu Ilie, Iorga 
Nicolae-Marian, Petrescu Ilie, Stan Petru.  
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic. Plx 289/2007. Raport comun 
împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 17 
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mai 2007. Iniţiator: Guvernul. Raportori: Lia Olguţa Vasilescu, Petru 
Andea, Anghel Stanciu, Gabriel Bârsan.  

 
 

 1. Comisia a emis un aviz favorabil asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea 

unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007. Avizul a fost elaborat 

împreună cu comisia similară a Senatului şi a înaintat comisiilor pentru 

buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, care sunt sesizate în fond. 

 2. Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă de modificare şi 

completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

Propunerea legislativă vizează modificarea prevederilor din Legea 

nr.128/1997, în sensul că la împlinirea vârstei de pensionare, cadrele 

didactice să beneficieze de pensia de serviciu în cuantumul prevăzut la art.82 

din Legea nr.303/2004, republicată, adică 80 % din ultimul salariu brut. 

Pensiile cadrelor didactice se actualizează în raport de nivelul salariului brut 

al cadrelor didactice în activitate, cu aceeaşi vechime, iar partea din pensia 

de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul asigurărilor sociale de 

stat se suportă din bugetul de stat.  Cu unele amendamente, Comisia, 

majoritatea voturilor celor prezenţi, propune Plenului adoptarea propunerii 

legislative menţionate.  

 3. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de comun acord 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care sunt sesizate în fond, au 

hotărât să amâne finalizarea raportului asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce 

se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat 

potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Dezbaterile 

asupra proiectului de lege vor fi reluate într-o şedinţă viitoare.  
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Lucrările comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Lia Olguţa 
Vasilescu.  

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Băniciou Nicolae 
- Radan Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
. Mătuşa Tudor 
- Moisoiu Adrian 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
 
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 

Alma,    Bănicioiu Nicolae, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, 
Toma Horia-Victor. 

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 

 

 


