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AVIZ 
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 modificare 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 conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat,  Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 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 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2000  pentru modificare 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, trimis 
cu adresa nr.P.L.X-122 din 6.04.2005, înregistrat sub nr.31/251  din 7.04.2005. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în şedinţa din 4.04.2005, a adoptat acest proiect de lege. 
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.221 din 17.03.2005, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de Lege în 

şedinţa din 12.04.2005. 
         Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 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 modificare 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 raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
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