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RAPORT  COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2005 privind creşterile salariale 

ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2002 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit 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  
 
 

 1. În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu adresa PL.-X 122/6 aprilie 2005, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport au fost sesizate spre dezbatere şi avizare pe fond cu  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit 
Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat 
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potrivit 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. 
 Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum 
şi de către Consiliul legislativ. 
 Proiectul de lege vizează acoperirea integrală a creşterii prognozate a indicelui preţurilor de consum estimat a fi de 7% în 
decembrie 2005 faţă de decembrie 2004, şi o creştere reală a salariilor acoperită din creşterea prognozată a PIB-ului  în anul 
2005. 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 3. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor: Constantin Brătianu – director general în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Daniela Pescaru – şef serviciu Ministerul 
Finanţelor Publice, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ. 
 4. La lucrările comisiilor reunite au fost prezenţi 37 deputaţi, din totalul de 47 de membri ai comisiilor.  
 Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 aprilie 2005.  
 6. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 aprilie 2005, comisiile reunite propun adoptarea  proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisiile 
reunite  

(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamentelor 

propuse 
1.                      ---- 

 
 

Titlul legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2005 privind 

 
Text nemodificat. 
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---- 

creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2005 personalului 
din învăţământ, salarizat potrivit 
Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind 
unele măsuri în domeniul 
învăţământului şi Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2002 
privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anii 2003 şi 2004 
personalului din învăţământ, 
salarizat potrivit 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 

2.  
--- 

 
 

Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.18 din 17 martie 
2005 privind creşterile salariale ce 

 
Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18 din 17 
martie 2005 privind creşterile 

     Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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--- 

se vor acorda în anul 2005 
personalului din învăţământ, 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2004 
privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului şi Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2002 
privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anii 2003 şi 2004 
personalului din învăţământ, 
salarizat potrivit 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 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate 
publică, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea  I, 
nr.234 din 21 martie 2005, cu 
următoarea modificare şi 
completare:   

salariale ce se vor acorda în 
anul 2005 personalului din 
învăţământ, salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 
privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului şi 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2002 
privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anii 2003 şi 
2004 personalului din 
învăţământ, salarizat potrivit 
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, 
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publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea  I, nr.234 
din 21 martie 2005, cu 
următoarele modificări şi 
completări:   

3.  
 
Art. 1. – (1) În cursul 
anului 2005 se asigură o 
creştere cu 12% a salariilor 
de bază ale personalului 
didactic din învăţământ, 
stabilite potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2004 privind unele 
măsuri în domeniul 
învăţământului, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.6/2005, şi Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.196/2002 privind  
creşterile salariale ce se vor 
acorda în anii 2003 şi 2004 
personalului din 
învăţământ, salarizat 
potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.8/2000 pentru 
modificarea şi completarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 

Art. 1 va avea următorul 
cuprins:  
Art.1.  – (1) În cursul anului 
2005 se asigură o creştere cu 
13,5% a salariilor de bază ale 
personalului didactic din 
învăţământ, stabilite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004
privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr.6/2005, şi a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2002 
privind  creşterile salariale ce 
se vor acorda în anii 2003 şi 
2004 personalului din 
învăţământ, salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2000 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, 

 

 Pentru a se asigura 
creşterea reală a 
salariilor prevăzută în 
expunerea de motive a 
Ordonanţei de urgenţă 
a guvernului, la o rată 
reactualizată a 
inflaţiei de 8,5 % pe 
anul 2005. 
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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, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.315/2003, cu 
modificările ulterioare, faţă 
de salariile de bază avute la 
31 decembrie 2004, creştere 
ce se va aplica pentru lunile 
octombrie-decembrie 2005. 
 
(2)  În perioada martie-
septembrie 2005, la salariul 
de bază din luna decembrie 
2004 se va adăuga o sumă 
reprezentând 55% din 
diferenţa calculată între 

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, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.315/2003, cu modificările 
ulterioare, faţă de salariile de 
bază avute la 31 decembrie 
2004, creştere ce se va aplica 
pentru lunile octombrie-
decembrie 2005. 

  

 
 
 
 
(2)  În perioada martie-
septembrie 2005, la salariul 
de bază din luna decembrie 
2004 se va adăuga o sumă 
reprezentând 64,2% din 
diferenţa calculată între 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru a se asigura 
recuperarea creşterilor 
neaplicate în lunile 
ianuarie – februarie 
2005. 
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salariul de bază 
corespunzător lunii 
octombrie 2005 şi salariul 
de bază avut în luna 
decembrie 2004. 

salariul de bază corespunzător 
lunii octombrie 2005 şi 
salariul de bază avut în luna 
decembrie 2004. 
 

Autor: 
Comisiile reunite 

 
 
 
 
 

4.   
 
Art. 2. – (1) Valoarea 
coeficientului de 
multiplicare 1,000, prevăzut 
în anexele nr.1-4 la 
Ordonanţa de urgenţă 
nr.68/2004, aprobată  cu 
modificări prin Legea nr. 
6/2005, în anul 2005 va fi: 

a) pentru perioada  
martie - septembrie 2005: 
1.979.913 lei; 

b) pentru perioada  
octombrie - decembrie 2005: 
2.080.209 lei; 

 
(2) Valoarea coeficientului 
de multiplicare 1,000, 
pentru anexa nr. Ic la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2002, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text nemodificat. 

Art. 2 va avea următorul 
cuprins:  
Art. 2. – (1) Valoarea 
coeficientului de multiplicare 
1,000, prevăzută în anexele 
nr.1-4 la Ordonanţa de 
urgenţă nr.68/2004, aprobată  
cu modificări prin Legea nr. 
6/2005, în anul 2005 va fi: 

a) pentru perioada martie – 
septembrie 2005: 2.018.305 
lei; 

b) pentru perioada  
octombrie - decembrie 2005: 
2.108.070 lei; 
 
 

(2) Valoarea coeficientului de 
multiplicare 1,000, pentru 
anexa nr. Ic la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului
nr.196/2002, aprobată cu 

 

      Pentru unificarea 
coeficientului de 
multiplicare pentru 
toate cadrele 
didactice. 

      Pentru a fi în 
concordanţă cu 
modificările operate la 
art.1, alin.(1) şi (2). 
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aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.315/2003, cu 
modificările ulterioare, în 
anul 2005 va fi: 

a) pentru perioada  
martie –septembrie 2005: 
1.762.117 lei; 
  b) pentru perioada 
octombrie – decembrie 
2005: 1.851.380 lei. 

modificări şi completări prin 
Legea nr.315/2003, cu 
modificările ulterioare, în 
anul 2005 va fi  cea 
prevăzută la alin. (1). 
 
 
 
 
 

Autor: 
Comisiile reunite 

 
5. Art. 3. – (1) În anul 2005, 

personalul didactic salarizat 
între limitele
corespunzătoare funcţiei  
poate beneficia, pe lângă 
creşterile salariale acordate 
potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe, de o 
creştere salarială prin
evaluarea performanţelor 
profesionale individuale
realizate în anul 2004, cu 
încadrarea în nivelul
alocaţiilor bugetare
aprobate pentru cheltuielile 
cu salariile prevăzute de 

 

 

 

 

 
 

“(1)  În anul 2005, personalul 
didactic salarizat între limitele 
corespunzătoare funcţiei 
beneficiază, pe lângă creşterile 
salariale acordate potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă, de o creştere salarială 
prin evaluarea performanţelor 
profesionale individuale realizate 
în anul 2004, cu încadrarea în 
nivelul alocaţiilor bugetare 
aprobate pentru cheltuielile cu 
salariile prevăzute de lege pentru 
anul 2005”. 

- La articolul 3, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 

Devine pct.3. 
Text nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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 9

lege pentru  anul 2005. 
(2)Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale se 
efectuează până la data de 
31 mai 2005. 

 
 

Text nemodificat. 
 

 
6. Art. 4. – Salariile de bază 

calculate potrivit 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor fi 
rotunjite din 1.000 lei în 
1.000 lei în favoarea 
salariatului. 

 
 
 
 

Text nemodificat. 
 

Art.4 va avea următorul 
cuprins: Art.4. – Salariile de 
bază calculate potrivit
prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă vor fi 
rotunjite din 10.000 lei în 
10.000 lei în favoarea 
salariatului. 

 
 

   Pentru a se corela cu 
introducerea leului 
greu. 

Autor: 
Comisiile reunite 

7. Art. 5. – Prezenta 
ordonanţă de urgenţă se 
aplică începând cu luna 
martie 2005. 

Text nemodificat. 
 

 
Text nemodificat. 

 

 

 
 
     Preşedinte            Preşedinte 
  Duţu Stelian         Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu 
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        Expert                                  Consilier  
             Elena Mesaroş                                       Simion Cioată 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=127&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=127&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=127&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=127&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=189&cam=2&leg=2004

