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RAPORT COMUN
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(PLx 320/2015)

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr. PLx 320/2015 din 30 martie 2015,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă și protecție socială
au primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale
cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13
mai 2011.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul Comisiei juridice, de
disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al
Guvernului.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare plata diferențelor salariale cuvenite
personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011,
rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile
salariale ce se vor acorda în anul 2008 și în anul 2009 personalului din învățământ, a
prevederilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
nr.330/2009, a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
nr.284/2010, cu modificările ulterioare, și a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011
a personalului plătit din fonduri publice.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege
în şedinţa comună din 16 iunie 2015.
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La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat:
• domnul Andrei Gheorghe Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice;
• domnul Mihai Păunică – director general, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice;
• domnul Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice.
4. Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în
ședința din 24 martie 2015.
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate
de voturi (2 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege
cu amendamente, redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Nicolae DIACONU

PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

SECRETAR,
Victor CRISTEA

SECRETAR,
Mihăiţă GĂINĂ

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu

Consilier parlamentar
Lidia Ana Vlădescu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE:

Nr.
crt.
1.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Titlul Legii:
Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite
personalului didactic din învăţământul de stat pentru
perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

Text nemodificat

Art.1. – Diferenţele de drepturi salariale pentru personalul
didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie
2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale
ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ,
aprobată prin Legea nr.221/2008, a prevederilor Legii-cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice nr.330/2009, a Legii-cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 şi a Legii
nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti
rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei
legi, se plătesc din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din
instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru
personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile

Text nemodificat

2.
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Motivare

aflate în subordinea acestora, în conformitate cu dispoziţiile
actelor normative care reglementează plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului
din instituţiile şi autorităţile publice.
3.
Art.2. – (1) Personalul didactic din învăţământul de stat căruia,
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au
acordat diferenţele salariale pentru perioada octombrie 200813 mai 2011, i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o
perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
astfel:
a) în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se
plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;
b) în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi
se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;
c) în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi
se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
d) în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi
se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
e) în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi
se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.
(2) Plata sumelor prevăzute la alin.(1) se face anual, în mod
eşalonat, în tranşe trimestriale egale.

Text nemodificat

Art.3. – Pentru personalul didactic pensionat, care este
îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada
prevăzută la art.2, plata acestora se face într-o singură tranşă,
iar pentru personalul didactic care se pensionează după data
intrării în vigoare a prezentei legi, plata diferenţelor salariale

Text nemodificat

4.

4

se face eşalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la
data pensionării.
5.
Art.4. – Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat,
conform prezentei legi, se actualizează cu indicele de inflaţie
publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se
calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional
de Statistică.

Text nemodificat

Art.5. – Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului
didactic din învăţământul preuniversitar de stat încadrat în
sistem de plată cu ora.

Text nemodificat

Art.6. – Pentru personalul didactic decedat, calculul se va face
pentru întreaga perioadă pentru care este îndreptăţit să
primească diferenţele salariale din intervalul octombrie 200813 mai 2011, iar plata se face moştenitorilor, cu respectarea
dispoziţiilor art.167 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se elimină.

6.

7.

Autor: membrii Comisiilor

Drepturile salariale se
acordă intuitu personae şi
nu pot face obiectul
drepturilor succesorale.

8.
Art.7. – Pentru personalul didactic care şi-a schimbat locul de
muncă în perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, calculul şi
plata diferenţelor salariale se vor face de fiecare unitate de
învăţământ la care a fost încadrat şi salarizat în această
perioadă.
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Art.7 devine art. 6.
Text nemodificat

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă, având în
vedere eliminarea unui
articol.

9.
Art.8. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul României va emite normele
metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre de
Guvern.

Art.7 – În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
Guvernul României va elabora și va
supune aprobării prin hotărâre a
Guvernului normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Autor: membrii Comisiilor
10.
Art.9. – Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul
bugetar următor publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Art.9 devine art. 8.
Text nemodificat

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă, având în
vedere eliminarea unui
articol.

