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Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministru Educației 

Obiectul întrebării: Când se va aplica legea salarizării pentru personalul din învățământ? 

 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Mă prevalez de această oportunitatea pentru a repune pe tapet situația creată prin neaplicarea Legii nr. 

153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice atât pentru cadrele 

didactice din învățământ cât și pentru personalul nedidactic.  

 

Solicitarea aplicării legii este reiterată constant și de către cele trei federații reprezentative din 

învățământ, respectiv, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, Federația Sindicatelor Libere 

din Învățământ și Federația Națională Sindicală Alma Mater. 

 

În luna ianuarie a.c. sindicatele au organizat o grevă de avertisment urmând ca la începutul lunii 

februarie a.c. să se semneze un acord între sindicatele din educație și Guvernul României, care să 

prevadă soluții pentru modificarea Legii nr. 153/2017 și plata eșalonată a drepturilor salariale pentru 

cadrele didactice și pentru personalul nedidactic. Pe 25 mai, sindicatele au protestat din nou pentru lipsa 

de măsuri în privința aplicării legii salarizării.  

 

Ultimul lucru de care are nevoie sistemul educațional din România este o grevă generală a personalului 

din învățământ pe baza nemulțumirilor privind neaplicarea legii salarizării.  

 

Domnule ministru, întrucât ați fost desemnat de către Premierul Nicolae Ciucă să conduceți comitetul 

însărcinat cu identificarea soluțiilor privind salarizarea angajaților din educație, vă rog să expuneți 

stadiul lucrărilor acestui comitet.  

 

Totodată vă rog să precizați care este calendarul agreat pentru aplicarea legii 153/2017 și stadiul 

acordului pe care Guvernul l-a promis Sindicatelor.  

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

 

Cu aleasă considerație, 

Ana Loredana Predescu  

Deputat 

Membru în Comisia pentru învățământ 
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