
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 17 aprilie 2002 
Nr.29/169 
 
  Către 
   Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru probarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la 
Ordonanţa 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 slariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică 

 
Prin adresa nr.162 din 4 aprilie 2002, Cabinet Secretar General, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată pentru a dezbate şi aviza 
proiectul de Lege pentru probarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la Ordonanţa 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. 

În urma examinării proiectului de lege menţionat, Comisia, în şedinţa din 
16 aprilie 2002, cu majoritate de voturi, a hotărât avizarea favorabilă a acestuia, 
cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Textul iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendmentelor 
1. Art.I. - Începând cu luna martie 

2002, coeficienţii de multiplicare 
pentru funcţiile didactice 
prevăzute în Cap.1 din Anexa 
nr.2 la Ordonanţa 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 stabilirea 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.83 din 23 februarie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
înlocuiesc cu valorile prevăzute 
în anexa care face parte 
integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă.  

Art.I. - Începând cu luna martie 
2002, coeficienţii de multiplicare 
pentru funcţiile didactice 
prevăzute în Cap.1 din Anexa 
nr.2 la Ordonanţa 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 stabilirea 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.83 din 23 februarie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică prin 
creşterea salariului de bază cu 
15 %. Coeficienţii de 
multiplicare din Anexa nr.2 
vor fi calculaţi în funcţie de 
această creştere.  
 
Autor: deputat  Anghel 
Stanciu 

Această creştere 
este justificată de 
faptul că 
personalul din 
învăţământ are 
salarii mici în 
raport de 
celelalte 
categorii de 
bugetari. 
Statutul de cadru 
didactic impune 
un nivel de trai 
corespunzător 
menirii sale şi 
posibilitatea de 
a-şi asigura 
permanent 
sursele necesare 
pregătirii 
profesionale. 

2. Art.II - Salariile de bază ale 
personalului din cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, altul decât cel 
didactic cuprins în anexă, sunt 
mai mari cu 5 % faţă de cele 
prevăzute de dispoziţiile legale 
în vigoare. 

Art.II - Salariile de bază ale 
personalului din cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, altul decât cel 
prevăzut la Art.I  sunt mai mari 
cu 15 % faţă de cele prevăzute 
de dispoziţiile legale în vigoare. 
Autor: deputat  Anghel 
Stanciu 
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Sursele de finanţare constau în creşterea încasărilor la bugetul de stat 

din: 
 
 a) introducerea TVA de 19 %, inclusiv pentru activitatea de construcţii şi 
turism; 
 b) resurse suplimentare obţinute din privatizare, ca urmare a intrării în 
vigoare a Legii privind accelerarea privatizării, adoptată prin asumarea de către 
Guvern a răspunderii ministeriale; 
 c) resurse suplimentare prin perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor. 
 
 
     PREŞDINTE           SECRETAR 
 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu              Prof.univ.dr.ing.Petru Andea 
 
 
 
 
 
 
 
           Consilier 
         Simion Cioată 


