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Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/204/10 septembrie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea
personalului din învăţământ

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la
salarizarea personalului din învăţământ, trimis cu adresa nr. 365 din 3 septembrie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul
Legislativ şi de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în
procedură de urgenţă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unificarea valorilor coeficientului de
multiplicare 1,000 şi modificarea Capitolului I din Anexa nr.1 cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2000, aprobată prin Legea nr.662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât
şi modificarea Anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2002 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 persoanele care
ocupă funcţii de demnitate publică.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât este necesară dezamorsarea
conflictului de interese din sistemul educaţional potrivit Protocolului încheiat între Comisia de
negociere desemnată de Primul-ministru şi Alianţa Sindicatelor din Învăţământ.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 72 din
Constituţia României.

La dezbaterea acestui proiect au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale: d-l Ion Gibescu, d-na Cecilia Sebe � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 27 iunie 2002.

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 10 septembrie 2002, Comisia
propune admiterea fără modificări a acestuia, cu 11 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
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