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La raportul difuzat cu nr. 188r din 18 iunie 1998

Asupra proiectului de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică
În urma examinării proiectului de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică trimis comisiei pentru examinare în fond cu adresa nr. 164 din 15 iunie 1998, în şedinţa
din 18 iunie 1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
Nr.crt.

Articolul
(textul iniţial)

1.

Anexa VII/1 (nou introdusă )
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I.
A.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
Comisia propune introducerea la Anexa
VII/1
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I.Coeficienţi de ierarhizare pentru
personalul didactic din învăţământ
A. Coeficienţi de ierarhizare pentru
funcţiile didactice din învăţământul
superior.
a) Funcţii didactice
a unei note de subsol cu următorul

1

Motivare
Întrucât Anexa nr. VII/1 a
fost introdusă în textul legii
la propunerea comisiei s-a
constat ulterior că este
necesară o adaptare la
principiile mecanismului de
stabilire a salariilor de bază
pentru personalul din sectorul
bugetar.

cuprins:
" Notă :
În limita fondului de salarii aprobat
prin bugetul de stat şi în funcţie de
veniturile extrabugetare, coeficienţii de
ierarhizare pentru poziţiile aflate la nr.
crt. 1-5 de la pct. I, lit.A pot fi
majoraţi cu cel mult 2,65 unităţi."
Autori: deputaţi membri ai Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Anexa VII/1 (nou introdusă )
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2.
I.
A.

Comisia propune introducerea la Anexa
VII/1
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I.Coeficienţi de ierarhizare pentru
personalul didactic din învăţământ
B. Coeficienţi de ierarhizare pentru
funcţiile didactice din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial, profesional,
liceal şi de maiştri a unei note de subsol
cu următorul cuprins:
"Notă:
În limita fondului de salarii aprobat
prin bugetul de stat şi în funcţie de
veniturile extrabugetare, coeficienţii de
ierarhizare pentru poziţiile aflate la nr.
crt. 1-5 de la pct. I, lit.B pot fi
majoraţi cu cel mult 2,5 unităţi, iar
coeficienţii de ierarhizare pentru
poziţia aflată la nr. crt.6 de la pct.I,
lit.B pot fi majoraţi cu cel mult 2
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Întrucât Anexa nr. VII/1 a
fost introdusă în textul legii
la propunerea comisiei s-a
constat ulterior că este
necesară o adaptare la
principiile mecanismului de
stabilire a salariilor de bază
pentru personalul din sectorul
bugetar.

unităţi."
Autori: deputaţi membri ai Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
3

Anexa VII/3
UNITĂŢI DE CULTURĂ
I.
1.
a) Funcţii de execuţie pe grade
profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concert maestru *),
artist instrumentist I;

Cmisia propune ca la Anexa VII/3 text
iniţial, (renumerotată Anexa VII/4
conform precizării de la poz. 14 din
raportul de bază)

"Şeful de partidă" este
specifică oricărei orchestre
simfonice şi de teatru
muzical, recunoscută ca atare
pe plan intern şi internaţional

UNITĂŢI DE CULTURĂ
I.
1.
introducerea funcţiei de şef de partidă
după cum urmează:
"I
a) Funcţii de execuţie pe grade
profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concert maestru *),
şef de partidă*), artist instrumentist I;"
Autor: deputat Radu Gheciu
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Anexa nr. IX/2
INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE
SPECIFICE

Prevederea nu mai este
necesară ca urmare a
modificării de mai sus

B.
d) unităţi subordonate ministerelor şi altor

3

organe de specialitate
1.Ministerul Culturii
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor
sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei
Comisia propune eliminarea textului de
de bază, care fac parte din salariul de bază
mai jos:
1. Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii
care desfăşoară activitate de şef de partidă. 1. Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii
10 %
care desfăşoară activitate de şef de
partidă.
10 %
iar poziţia 2 devine poziţia 1 prin
renumerotare.
Autor: deputat Radu Gheciu
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