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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în 
anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 

învaţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 din 
Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei II, Cap.I, pct 6 
din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi a fost 
sesizată, prin adresa nr. Plx 756/2015 din 28 octombrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind 
încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învaţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 
din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.724/07.07.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1370/08.12.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/973/12.11.2015) 
• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.1658/16.10.2015 şi 

4050/11.04.2016). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

anexei nr.3b la Legea nr.63/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a anexelor nr.I şi II la Legea nr.284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unei noi 
funcţii, respectiv funcţia de instructor de educaţie extraşcolară, cu studii 
superioare sau de scurtă durată şi salarizarea corespunzătoare. 

 

Bucureşti, 27 iunie 2016 
Nr. 4c-7/816 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 iunie 2016 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea acesteia. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Valentina 
Conţescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- începând cu data de 1 august 2016, Legea nr.63/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se abrogă, reglementarea salarizării 
personalului din învăţământ fiind stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2016. Astfel, iniţiativa legislativă 
a rămas fără obiect; 

- prin OUG nr.20/2016 a fost introdusă funcţia de instructor de 
educaţie extraşcolară, cu studii superioare sau de scurtă durată, 
stabilindu-se şi salarizarea corespunzătoare, aceasta fiind mai favorabilă 
decât cea propusă prin iniţiativa legislativă. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
        

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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