limita efectele sărăciei, prin condiţii mai bune de studiu, prin acordarea unor
facilităţi care să compenseze inegalităţile și să limiteze, în mod real, analfabetismul
şi tendinţa de abandon şcolar care duc inevitabil la marginalizare socială, la
creşterea numărului celor care nu se pot integra pe piaţa muncii.
SOLUȚIE:
Aplicarea prevederilor art.8 din Legea nr.1/2011 conform căruia „Pentru
finanțarea educației naționale se alocă din bugetul de stat și din bugetele
autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului
respectiv..
II.
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
1. Salarizarea personalului didactic
Constrângerile impuse de organismele internaționale în ceea ce privește
cheltuielile de personal din domeniul public și creșterea masivă a numărului de
angajați din administrația locală și centrală au fost cauze care au condus la
reducerea cheltuielilor de personal din învăţământ. Dacă în anul 2004 existau
823.393 salariați bugetari plătiți integral de la bugetul de stat, din care 343.000 erau
salariați din învăţământ și 180.515 în administația publică, în anul 2013 erau
846.894 salariați bugetari, din care 295.473 salariați în învăţământul preuniversitar
și 222.494 în administrația publică. Așa s-a ajuns ca, prin legile de salarizare,
personalul din învăţământ să se regăsească pe pozițiile inferioare ale grilei, ceea ce a
condus la degradarea alarmantă a statutului social al personalului din învăţământ,
categoria socio - profesională în care marea majoritate a salariaților au studii
superioare.
În România, salariul mediu orar din sistemul de educație este de 13 lei brut
(2,92 euro) și 9,3 lei net (2,09 euro). Un profesor debutant câștigă 7,08 lei pe oră
brut (1,59 euro) , iar un profesor cu gradul I și o vechime de 25 de ani câștigă 14 lei
pe oră brut (3,14 euro) și 9,73 lei net (2,18 euro). Cu alte cuvinte, un profesor în
România câștigă într-o lună cam tot atât cât câștigă un profesor din Luxemburg în
patru ore sau cât unul din Polonia în 14 ore!
La o analiză a câștigurilor salariale medii nete, pe baza datelor comunicate de
Institutul Național de Statistică, se constată că, în momentul de față, câștigurile
salariale sunt în administrație cu 50% mai mari decât cele din învățământ, în

condițiile în care, așa cum am mai menționat, învățământul este sectorul de
activitate cu cel mai mare număr de salariați cu studii superioare!
Având în vedere că, din reducerea, în medie, cu 40% a veniturilor salariale
ale personalului din învăţământ în anul 2010, s-a recuperat 20%(o indexare de 25%
aplicată la salariile de bază diminuate cu 25% înseamnă recuperarea a 95% din
salariile de bază) , iar inflația, neacoperită prin indexare în acești ani, a fost de
aproape 10%. În aceste condiții, veniturile salariale ale personalului din
învățământ, ar trebui să fie mai mari cu aproximativ 30%, pentru a se ajunge la
puterea de cumpărare din anul 2009.
Nu se poate vorbi de un învăţământ de calitate, fără o resursă umană
motivată financiar.
SOLUȚIE:
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită modificarea salarizării
personalului didactic de predare și didactic auxiliar, astfel încât într-un interval de
3 ani (în perioada 2015 -2017) să se asigure o creștere graduală anuală, cu 10%, a
salariilor acestor categorii de personal. În acest fel, se va asigura creșterea
salariilor personalului didactic cu 33% până în anul 2017, asemănătoare celei
generată de O.G. nr. 15/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008.
Totodată, considerăm că este necesară salarizarea diferenţiată a personalului
didactic, principalul criteriu care să stea la baza acestui sistem fiind cel al
progresului şcolar al beneficiarilor direcți ai învățământului preuniversitar.
2. Salarizarea personalului nedidactic
A. Începând cu anul 2010 s-a produs treptat o aplatizare a grilei de salarizare a
personalului nedidactic, în condițiile creșterii salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată.
Reamintim faptul că la 1 ianuarie 2009 salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată era de 600 de lei ( H.G. nr. 1051/2008), la 1 ianuarie 2011 a fost de
670 de lei (H.G. nr. 1193/2010), de la 1 ianuarie 2012 a fost stabilit la 700 de lei, iar
prin H.G. nr. 23/2013, acesta a fost stabilit la 750 de lei, de la 1 februarie 2013, și la
800 de lei, de la 1 iulie 2013. Prin H.G. nr. 871/2013 s-a stabilit că, începând cu 1
ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 de
lei, iar de la 1 iulie 2014 acesta va fi de 900 de lei lunar.

În condițiile în care a avut loc o creștere a salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată, restul salariilor personalului bugetar (categorie în care este
inclus și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar de stat) care
depășeau nivelul acestui salariu minim brut au rămas nemodificate.
Astfel, treptat, nu a mai existat nici un fel de diferențiere – din punct de
vedere salarial – între personalul nou angajat (care nu beneficiază de spor de
vechime) și salariații care beneficiau de sporul de vechime în muncă, corespunzător
tranșelor de vechime.
Aplatizarea salarizării a avut la bază și introducerea sporului de vechime în
muncă în salariul de bază, prin Legea nr. 330/2009, începând cu data de 01.01.2010.
Primește sau nu spor de vechime o îngrijitoare care are 30 de ani de muncă, dacă
salariul ei este identic cu al altei îngrijitoare nou angajată?
Blocarea ocupării posturilor vacante în ultimii ani a condus, în multe cazuri, la
dublarea normei de muncă a personalului de îngrijire din unitățile de învățământ,
incapabil în aceste condiții să asigure mininum de igienă în spațiile școlare, ceea ce
periclitează starea de sănătate a elevilor (nu puține fiind situațiile în care au apărut
focare de boli infecțioase și paraziți).
B. O altă cauză a veniturilor foarte mici ale personalului nedidactic o
reprezintă amânarea nejustificată a aprobării Regulamentului privind stabilirea
locurilor de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru
condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, de către conducerea
Ministerul Educației Naționale. Deși o mare parte din personalul nedidactic lucrează
în condiții deosebite de muncă - grele, periculoase sau penibile - aceștia nu sunt
remunerați corespunzător, fiind discriminați față de alte categorii de salariați plătiți
din fonduri publice, a căror salarizare reflectă condițiile efective de muncă, prin
acordarea unor sporuri specifice, în baza Regulamentului aprobat prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministerelor coordonatoare.
SOLUȚIE:
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că se impune
scoaterea sporului de vechime din salariul de bază pentru personalul nedidactic și
acordarea acestuia separat, precum și aprobarea Regulamentului privind stabilirea

locurilor de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru
condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia.
III.
COSTUL STANDARD PER ELEV/PREȘCOLAR
Potrivit art. 104 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare: „Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor
de învăţământ prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie
costul standard per elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determină
pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Determinarea costului standard per elev/preşcolar se face de către Consiliul
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile prezentei
legi şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai partenerilor sociali şi
ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Alocarea
fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe baza unei
formule de finanţare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard per elev/preşcolar,
numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de
corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de
limba de predare şi alţi factori.”
Chiar dacă au trecut 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Preuniversitar nu este constituit, ceea ce ne determină să afirmăm
că stabilirea costului standard per elev/preșcolar se face în mod arbitrar.
Părerea unanimă este că acest cost standard se stabilește având ca punct de
plecare sumele stabilite de Ministerul Finanțelor Publice pentru cheltuielile de
personal din învățământul preuniversitar, fără a se ține cont de proiectele de buget
elaborate de unitățile de învățământ, în funcție de planurile cadru, de structura
personalului încadrat la nivel de unitate și condițiile de studii, de vechime și alte
criterii pe care le îndeplinește personalul unității (vechime în muncă/în învățământ,
grade didactice, gradații de merit etc).
Stabilirea costului standard ținând cont de planurile cadru și structura
personalului demonstrează că deficitul financiar mediu generat de costul standard

la nivelul unităților de învățământ este de peste 15%, fără să luăm în calcul și
deficitul pe care îl generează neacoperirea inflației. La nivelul unităților de
învățământ de prestigiu, în care majoritatea cadrelor didactice au gradul didactic I,
mulți beneficiind de gradație de merit, deficitul determinat de costul standard este
de peste 30%, iar cea mai dramatică situație se întâlnește la învățământul
vocațional, unde deficitul mediu determinat de costul standard este de peste 45%.
Costul standard, astfel cum se determină în prezent, permite acoperirea
cheltuielilor de personal numai la unitățile mici din mediul rural unde, în general,
este încadrat personal didactic fără grade didactice și fără gradație de merit și/ sau
personal didactic necalificat/ în curs de calificare.De exemplu,pentru acoperirea
salariilor a două educatoare de la o grupă de grădiniță cu program
prelungit/program săptămânal, care au gradul didactic I și o vechime mai mare de
25 de ani, trebuie ca acea grupă să aibă 38 de copii! Tot din cauza costului standard
incorect calculat, există numeroase situații în care directorii unităților de învățământ
preferă să apeleze la cadre didactice fără grade didactice sau chiar necalificate,
pentru suplinire.
În momentul de față, peste 70% din unitățile de învățământ preuniversitar nu
se încadrează în cheltuielile de personal calculate pe baza costului standard per
elev/preșcolar.
În aceste condiții, față de Nota nr. 4) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului de
stat pe anul 2014, directorii unităților de învățământ care nu se pot încadra în
buget pot beneficia de o degrevare parțială de maximum 4 ore din normă/post
didactic.
Punerea în practică a acestei prevederi ar însemna întoarcerea a peste 70%
dintre directori la catedră, pentru a-și desfășura restul orelor de predare aferente
normei didactice, iar aceasta ar influența negativ actul managerial, deoarece un
director al unui colegiu național sau al unei unități școlare cu un număr mare de
elevi, care are 14 ore de predare/săptămână, nu poate să își îndeplinească
atribuțiile care îi revin în funcția de conducere.
SOLUȚIE:
Se impune eliminarea costului standard per elev/preșcolar, atâta timp cât
Ministerul Finanțelor Publice stabilește cuantumul cheltuielilor de personal din
învățământ în funcție de procentul din P.I.B. alocat pentru salariile din acest
domeniu.

IV.
POLITIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
În majoritatea cazurilor, singurul criteriu pentru ocuparea funcțiilor de
directori este apartenența la unul dintre partidele aflate la guvernare. Din anul 2008
și până în prezent, nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de
directori, cei mai mulți fiind numiți prin detașare în interesul învățământului. Așa s-a
ajuns ca aceste funcții să fie ocupate și de persoane compromise moral și
profesional, așa cum se întâmplă și în prezent. Este momentul să înceteze acest
„provizorat” permanent la conducerea unităților de învățământ preuniversitar de
stat, care nu servește intereselor sistemului și să se procedeze la organizarea
concursurilor de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți din unitățile
de învățământ.

SOLUȚIE:
Directorii și directorii adjuncți trebuie aleși prin consultarea colectivelor de
cadre didactice din unități și nu de conducerile partidelor politice și de inspectorii
școlari generali.
V.
PROGRAMELE ȘCOLARE ȘI SISTEMUL DE EVALUARE A ELEVILOR
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că trebuie regândite
programele școlare, dar și sistemul de evaluare a elevilor, la toate nivelurile.
Actualele programe școlare pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai
puțin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se urmărește, preponderent,
ceea ce au reținut aceștia și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele
acumulate.
De asemenea, în ultimii ani, pentru multe dintre instituțiile de învățământ
superior, unicul criteriu de selecție a viitorilor studenți l-a reprezentat nota obținută
la examenul de bacalaureat, ceea ce a condus la creșterea uriașă a mizei acestui
examen de sfârșit de ciclu. Așa s-a ajuns în situația ca mulți elevi care au terminat
clasa a XII-a și părinți să recurgă și la „metode” ilegale și imorale pentru obținerea
unor rezultate cât mai bune la acest examen de maturitate.

SOLUȚIE:
Ministerul Educației Naționale trebuie să treacă la o schimbare radicală a
programelor școlare, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă și nu pe
cea informativă, cum este în prezent.
VI.
LACUNELE DIN LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conține prevederi
inaplicabile, ca de exemplu cele ale art. 96 referitoare la componența Consiliului de
administrație Vă rugăm să observați că, așa cum s-a constatat și practic, în actuala
componenţă a acestuia, în majoritatea cazurilor nu se întrunește cvorumul necesar
pentru desfăşurarea şedinţelor consiliului de administraţie în condiții legale. Din
consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ de stat fac parte: un
reprezentant al primarului şi 1-3 reprezentanți ai consiliului local. În cazul unităţilor
administrativ – teritoriale pe a căror rază funcţionează un număr mare de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, va fi imposibilă
asigurarea cvorumului necesar desfăşurării şedinţelor consiliilor de administraţie,
din cauza numărului insuficient de consilieri locali care să participe la aceste şedinţe
sau din cauza faptului că nu există pârghii prin care reprezentanții consiliilor locale
și reprezentanții părinților să fie obligați să participe la ședințele consiliului de
administrație.
Mai mult, în condițiile în care Ministerul Educației Naționale nu a emis
metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar, deși potrivit art. 361 alin. (6) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aceasta trebuia
emisă , cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011, în prezent există numeroase
situații în care consiliile de administrație din unitățile de învățământ funcționează
potrivit Legii învățământului nr. 84/1995 – lege abrogată prin Legea nr. 1/2011 - iar
în alte unități de învățământ consiliile de administrație au fost constituite conform
Legii nr. 1/2011, iar primarul este desemnat ca membru în consiliul de administrație
al unității de învățământ, deși art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările și completările ulterioare, prevede că „Funcţia de primar şi viceprimar,
primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al
consiliului judeţean este incompatibilă cu: ....
d) funcţia de preşedinte,

vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie
la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de
asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la
companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice.....”
De asemenea, dispoziţiile art. 96 sunt aplicabile şi unităţilor de învăţământ
special. Aceste unităţi de învăţământ, cu excepția celor din municipiul Bucureşti,
sunt finanţate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin
bugetele locale ale consiliilor judeţene, astfel încât prezenţa reprezentantului
primarului şi a reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale
acestor unităţi, dublată de absența reprezentanților consiliului județean, nu se
justifică.
SOLUȚIE:
Din punctul nostru de vedere, trebuie modificată componența consiliilor de
administrație, astfel încât personalul didactic să reprezinte 50% +1 din membrii
consiliului de administrație. În același timp trebuie prevăzută expres componenţa
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ special, ţinând seama de
specificul sistemului de finanţare a acestora.
VII.
REDOBÂNDIREA UNOR DREPTURI ALE PERSONALULUI DIDACTIC
1.
Reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu
gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului;
2. Posibilitatea pensionării personalului didactic din învățământul
preuniversitar, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația
pensiilor.

VIII.
BIROCRATIZAREA EXCESIVĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
La nivelul unităților de învățământ sunt constituite peste 40 de comisii, din care
personalul didactic trebuie să facă parte, în cadrul cărora se întocmesc diferite
documente și evidențe, peste 400, majoritatea fără nici o însemnătate și utilitate
practică și care nu fac decât să îngreuneze activitatea personalului didactic, în
detrimentul calității actului educațional.
SOLUȚIE:
Constituirea unei comisii la nivelul M.E.N. care să identifice numărul de
comisii ce trebuie să funcționeze la nivelul unei unități de învățământ, conform
legislației în vigoare, precum și evidențele care, în mod obligatoriu, trebuie
întocmite de către cadrele didactice.
IX.
NEDECONTAREA NAVETEI
O problemă, este generată de Nota nr. 3 din Anexa nr 4 și, respectiv, Nota nr.
5
din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, conform
cărora:
Anexa nr. 4 - „3) Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ special
şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională la cheltuieli cu bunuri şi servicii, se pot
deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita
distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de
3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru
didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.”
Anexa nr. 5 - „5)Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu
naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în
limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele
ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se
suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.”
Plecând de la aceste note inserate în anexele nr. 4 și nr. 5 la Legea nr.
356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, există numeroase situații în care
autoritățile administrației publice locale au transmis deja că ele nu mai
decontează cheltuielile de navetă ale cadrelor didactice, invocând prevederile legii
bugetului de stat mai sus citate.

S-a ajuns în situația în care, în prezent, cadrelor didactice navetiste nu li se
mai decontează aceste cheltuieli,deși dispozițiile art. 105 alin. (2) lit f) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform
căruia: „Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului
de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:… f)
cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
conform legii”, sunt în vigoare!
Vă rugăm să aveți în vedere și faptul că, la finalul anului 2014, se va vedea
dacă, la nivelul unităților de învățământ, se vor înregistra economii la cheltuielile de
bunuri și servicii. Mai mult, notele din anexele la Legea bugetului de stat pe anul
2014, mai sus menționate, nu conțin o normă imperativă, ci o normă dispozitivă („se
pot deconta”) și nici nu reglementează decontarea integrală a cheltuielilor de
navetă a cadrelor didactice.
Se impune menționat și faptul că dispozițiile art. 105 alin. (2) din Legea
educației naționale au fost modificate prin Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art.
105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 24/13.01.2014), în sensul recunoașterii dreptului la
decontarea navetei și pentru personalul didactic auxiliar.
Invocând prevederile Notei nr. 3 din Anexa nr 4 și, respectiv, Notei nr. 5 din
Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, autoritățile
administrației publice locale refuză decontarea cheltuielilor de navetă ale
personalului didactic auxiliar.
SOLUȚIE:
Emiterea unei hotărâri de guvern prin care să se stabilească procedura
aplicabilă în situațiile reglementate de nota nr. 3 din anexa nr 4 și, respectiv, nota
nr. 5 din anexa nr. 5 la legea bugetului de stat pe anul 2014 și prin care să se
reglementeze expres că, diferența până la decontarea integrală a cheltuielilor de
navetă ale cadrelor didactice se suportă de către autoritățile administrației publice
locale, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar în
situația în care nu există economii, decontarea integrală a acestor cheltuieli se
asigură de către autoritățile administrației publice locale. Totodată, se impune și
transmiterea unor precizări prin care să se stabilească că decontarea cheltuielilor
de navetă ale personalului didactic auxiliar se face conform Instrucțiunii
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 2/2011, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 123/17.02.2011.

X.
BLOCAREA POSTURILOR
O altă problemă este generată de Decizia nr. 55/2014 a Curții Constituționale
a României, prin care instanța de control constituțional a admis „obiecţia de
neconstituţionalitate formulată şi constată că dispoziţiile Legii privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea,
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt
neconstituţionale.
Având în vedere faptul că, așa cum reține Curtea Constituțională în
considerentele Deciziei nr. 55/2014, această constatare a neconstituționalității unei
legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului include şi ordonanţa la care se
referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în practică a apărut
următoarea problemă:
Prin art. 10 din O.U.G. nr. 77/2013 au fost abrogate prevederile art. 22 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară
pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr.
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Menționăm că art. 22 din
O.U.G. nr. 34/2009 prevedea că se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a
posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21. Posturile
pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror ocupare
a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum, pot fi ocupate în condiţiile legii.
Art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările ulterioare
prevede: „Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv.
Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în
vigoare actul normativ iniţial. Fac excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului
care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către
Parlament.”
În condițiile în care Parlamentul României va respinge, prin lege, O.U.G. nr.
77/2013, în raport de prevederile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată,
cu modificările ulterioare, prevederile art. 22 ale O.U.G. nr. 34/2009 vor fi repuse
în vigoare, ceea ce va avea consecințe grave asupra sistemului de învățământ
preuniversitar de stat.

