
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului 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, 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 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. – (1) Pentru perioada  

1 decembrie – 31 decembrie 2006, valoarea coeficientului de 

multiplicare 1,000 prevăzută în anexele nr. 1- 3 la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului  nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
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învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu 

modificările ulterioare, va fi de 221,307 lei. 

(2) Pentru perioada 1 decembrie – 31 decembrie 2006, valoarea 

coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzută în anexa nr. Ic la 

Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  

nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare va fi cea 

prevăzută la alin. (1). 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 13 decembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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