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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului. (P.L.X. 390/2004) – lege organică – adoptat de 
Senat – 14.06.2004. Retrimis la Comisie (Plen 14.09.2004) 
pentru raport suplimentar. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învăţământului. (P.L.X. 645/2004), Camera Deputaţilor fiind 
prima cameră sesizată. Raport comun împreună cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. Termen 4 noiembrie 2004. 

 
 
Proiectul de lege înscris la pct.1 din ordinea de zi are ca obiect de 

reglementare acordarea unei majorări a salariilor de bază în medie cu 5 % 

în vederea stimulării personalului din instituţiile şi unităţile de 

Administrator
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învăţământ. Comisia, analizând nivelul actual al salariilor din învăţământ 

şi ţinând seama de obiectivele care trebuie îndeplinite în realizarea 

reformei în domeniu, propune o majorare a salariilor de bază cu 20 % faţă 

de luna mai 2004.  

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor din 14.09.2004 

Comisia a fost sesizată pentru întocmirea unui raport suplimentar la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. Analizând 

proiectul de lege, Comisia, a constatat că acesta şi-a făcut efectul până la 

1 octombrie 2004. Între timp Guvernul a emis o nouă Ordonanţă de 

urgenţă nr.68/2004, care modifică prevederile Ordonanţei de urgenţă 

nr.38/2004, începând cu luna octombrie 2004.  

În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, aprobă 

proiectul de lege în forma adoptată de Senat.  

În continuarea lucrărilor, Comisiile reunite,  au luat în dezbatere 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. În urma 

negocierilor cu sindicatele reprezentative din învăţământ, Guvernul a 

emis o nouă ordonanţă cu aplicabilitate din luna octombrie 2004, prin 

care se prevede o creştere salarială de 27,5 %. Comisiile reunite, în urma 

dezbaterilor au acceptat două amendamente care vizează stabilirea 

sporului pentru suprasolicitare neuropsihică şi personalului didactic 

auxiliar, precum şi modul în care se va stabili calculul pe baza 

coeficienţilor de multiplicare prin împărţire cu 1,15 %.  

Cu unanimitate de voturi cele două Comisii aprobă proiectul de 

lege pentru a fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor.  

La lucrări au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, Irinel Chiran, secretar de stat, George Ghelmez, 

şef serviciu, Victor Păunescu, consilier. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 
 


