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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului 
din învatamânt, salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învatamânt, si 

pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru 

persoane care ocupa functii de demnitate publica 
 
 

În conformitate  cu  prevederile  art. 89  din  Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru munca si protectie sociala si Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport, au fost sesiza te 
spre dezbatere si avizare în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din 
învatamânt, salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului 
de baza al personalului din învatamânt, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane 
care ocupa functii de demnitate publica, trimis comisiilor cu adresa nr.422 din 26 iunie 2003. 

 
 La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.69 din Regulamentul Camerei 
Deputatilor, Comisiile au avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ. 

 
Comisiile au fost sesizate cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în 

procedura de urgenta. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare cresterile salariale ce vor fi acordate în anul 

2003 personalului din învatamânt, salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.8/2000 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalulu i didactic, referitor la 
stabilirea salariului de baza al personalului din învatamânt, si pentru abrogarea unor dispozitii din 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a 
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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Comisiile propun Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât s-a considerat necesara 

cresterea salariala a personalului didactic. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale. 

 
La lucrarile comisiilor au fost prezenti 17 deputati, din totalul de 20 membri ai Comisiei pentru 

munca si protectie sociala si 21 deputati, din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru învatamânt, 
ttiinta, tineret si sport. 
  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din data de 23 iunie 2003. 
 
În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta comuna din data de 26 iunie 2003, Comisiile 

propun admiterea fara modificari  a acestuia, în forma prezentata de Senat, cu 37 voturi pentru si o 
abtinere. 

 
 
  

PRESEDINTE,      PRESEDINTE, 
Smaranda DOBRESCU     Anghel STANCIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Elena Anghel 


