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Comisia pentru muncă şi             Comisia pentru buget, finanţe şi 
protecţie socială             bănci 
 
Bucureşti, 10 februarie 2016 

Nr. 4c-7/1042 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele 

măsuri în domeniul învăţământului 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 888/2015 din 

21 decembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1195/4.11.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-9/317/2.02.2016). 

Bucureşti, 10 februarie 2016 
Nr. 4c-2/1128 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015prin 

care se reglementează completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, sunt prevăzute 

majorări salariale, începând cu 1 decembrie 2015, pentru personalul didactic, didactic auxiliar din învăţământ, pentru 

personalul nedidactic din învăţământ şi din bibliotecile centrale universitare, pentru personalul din minister şi 

inspectoratele şcolare, instituţiile şi unităţile subordonate sau coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, precum şi personalul din Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţe separate, în data din 9 februarie 2016. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege cu amendamente. La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege cu amendamente. La lucrările comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Attila Gyorgy - Secretar de Stat,.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 decembrie 2015. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care 

face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 
 

   PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,    
    Adrian Solomon        Viorel Ştefan 
             
 
 
 

SECRETAR,         SECRETAR, 
Mihăiţă Găină        Maria - Andreea Paul  

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco          Şef Serviciu Giorgiana Ene 

Expert parlamentar Florentina Rădoi 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2015 privind 
unele măsuri în domeniul 
învăţământului 
 

  

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.54 din 4 noiembrie 
2015 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.832 din 6 
noiembrie 2015, cu următoarele 
modificări: 
 
 
 
 
 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.54 din 4 noiembrie 2015 privind 
unele măsuri în domeniul 
învăţământului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.832 din 6 noiembrie 2015. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 



 

5/9

Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă privind unele 
măsuri în domeniul învăţământului 
 

   

4.  
Art.I. - Articolul 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 925 din 18 
decembrie 2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 71/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

5.  
1. După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. 
(31), cu următorul cuprins: 
„(31) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care 
beneficiază personalul didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ se 
majorează cu 15% faţă de nivelul 

 
1. La articolul I punctul 1, 
alineatul (31) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(31) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, cuantumul brut 
al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul didactic, 
cercetătorii ştiinţifici şi 
personalul didactic auxiliar din 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii Comisiilor 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă, 
întrucât 
prevederea este 
retroactivă şi nu 
poate fi aplicată.  
În plus, 
cercetătorii 
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Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

acordat pentru luna noiembrie 
2015.” 
 

învăţământ se majorează cu 15% 
faţă de nivelul acordat pentru luna 
noiembrie 2015.” 
 

ştiinţifici se 
regăsesc în 
cuprinsul alin.(62). 

6.  
2. După alineatul (6) se 
introduc două noi alineate, 
alin. (61) şi (62), cu următorul 
cuprins: 
„(61) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care 
beneficiază personalul nedidactic din 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, unităţile 
conexe ale învăţământului 
preuniversitar de stat, instituţiile de 
învăţământ superior de stat şi din 
bibliotecile centrale universitare se 
majorează cu 15% faţă de nivelul 
acordat pentru luna noiembrie 
2015. 
(62) De prevederile alin.(61) 
beneficiază atât personalul din 
minister, din institutiile si unitătile 
aflate în subordinea sau 
coordonarea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice, din Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în 
învăţământul Superior, cât şi 
personalul nedidactic din 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

inspectoratele şcolare judeţene/al 
municipiului Bucureşti.” 
 

5.  
3. După alineatul (7) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(71), cu următorul 
cuprins: 
„(71) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care nu fac parte, potrivit 
legii, din salariul de bază de care 
beneficiază personalul de la 
alin.(31), (61) şi (62) se majorează 
cu acelaşi procent de 15% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
noiembrie 2015, în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară activitatea 
în aceleaşi condiţii.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

6.  
Art.II. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, pentru funcţia de director 
din cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior, indemnizaţia de conducere 
se stabileşte la nivelul prevăzut de 
legislaţia în vigoare pentru funcţia 
de director general administrativ. 

 
2. Articolul II va avea 
următorul cuprins: 
„Art.II.- Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, pentru funcţiile 
administrative de conducere 
din cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior, 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă, 
întrucât se încalcă 
principiul 
neretroactivităţii 
legii. 
În plus, aplicarea 
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Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

 indemnizaţiile de conducere se 
stabilesc pe baza legislaţiei 
aplicabile funcţiei de director 
general administrativ.” 
 

acestor prevederi 
implică majorarea 
cheltuielilor 
bugetare şi nu 
sunt prevăzute 
sursele necesare 
de finanţare. 
 

7.  
Art.III. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 42 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 
2015, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor, 
proiectelor sau categoriilor de 
investiţii care se finanţează, potrivit 
legii, din fonduri externe 
nerambursabile prin Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice (POS 
CCE), aferente perioadei de 
programare 2007 - 2013, se aprobă 
de către ordonatorii principali de 
credite, indiferent de valoarea 
acestora. 
(2) Prevederea se aplică 
obiectivelor, proiectelor sau 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr.
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

categoriilor de investiţii care se 
finalizează astfel încât să fie eligibile 
la rambursare din fonduri externe 
nerambursabile aferente perioadei 
de programare 2007 - 2013. 
(3) Ordonatorii principali de credite 
ai bugetului de stat pot asigura prin 
bugetele proprii finanţarea 
cheltuielilor aferente acestor 
obiective, proiecte sau categorii de 
investiţii ai căror beneficiari sunt 
instituţii publice sau instituţii 
deinteres public aflate în coordonare 
sau subordonare, finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii. 
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