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CAMERA  DEPUTAŢILOR           Data 18 decembrie 1997 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr. 513 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 76/1997 

privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ 
 
 
 
 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază 
pentru unele categorii de personal din învăţământ, în şedinţa din 17 decembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă nr. 76/1997 privind 
majorarea salariilor de bază pentru 
unele categorii de personal din 
învăţământ. 
 

 
Se propune completarea textului la final cu sintagma 
“care se modifică şi se completează după cum 
urmează:” 
 

 
Având în vedere 
modificările ordonanţei 
propuse în raport. 
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0 1 2 3 
 

2 
 
Art.1. - Salariile de bază ale 
personalului încadrat în funcţii de 
execuţie, altul decât personalul 
didactic, din sistemul învăţământului 
de stat, se majorează cu 25% de la 
data de 1 decembrie 1997. 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare, ca 
pct. 1, a unui text cu următorul cuprins: 
“1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.1. - (1) Salariile de bază ale personalului 
încadrat în funcţii de execuţie, altul decât personalul 
didactic, din sistemul învăţământului de stat, se 
majorează cu 25% de la data de 1 decembrie 1997. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi personalului din 
cadrul autorităţilor publice, centrale şi locale, ale 
sistemului naţional de învăţământ.” 
 
Autor: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport. 
 

 
La art.1 s-a introdus un 
alin. nou ca alin.(2) 
întrucât  prin textul 
iniţial a fost omis 
personalul nedidactic din 
inspectoratele şcolare şi 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale. În Legea 
nr.40/1991 cu privire la 
salarizarea Preşedintelui 
şi Guvernului României, 
precum şi a personalului 
Preşedinţiei, Guvernului 
şi al celorlalte organe ale 
puterii executive, atât 
personalul de conducere 
cât şi cel de execuţie este 
salarizat conform anexei 
nr.8. Or, prin formularea 
din Ordonanţă personalul 
cu funcţii de conducere 
este exceptat. 
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3 
 
Art.2. - Sumele necesare în anul 1997 
pentru majorarea salariilor se acoperă 
din fondurile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale pe 
anul 1997. 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare, ca 
pct. 2, a unui text cu următorul cuprins: 
“2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.2. - (1) Sumele necesare în anul 1997 pentru 
majorarea salariilor se acoperă din fondurile 
prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale pe anul 1997. 
(2) Orice altă prevedere privind salarizarea 
categoriilor de personal din învăţământul de stat 
menţionate la art.1, contrară prezentului act 
normativ, se abrogă.” 
 
Autor: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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În cursul dezbaterii în comisie, următorul amendament nu a fost acceptat: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul acestuia) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Art.1. - Salariile de bază ale 
personalului încadrat în funcţii de 
execuţie, altul decât personalul 
didactic, din sistemul învăţământului 
de stat, se majorează cu 25% de la 
data de 1 decembrie 1997. 
 

 
Dl deputat Liviu Mera (Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale) propune majorarea 
procentului de la 25% la 30%. 

 
Argumente pentru susţinere: 
S-a avut în vedere faptul că 
salariile personalului încadrat în 
funcţii de execuţie, altul decât 
personalul didactic, nu au mai fost 
majorate de mult timp. De 
asemenea, s-a avut în vedere şi 
raportul faţă de salariul mediu pe 
economie. 
Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că procentul de 
25% este corespunzător. Mărirea 
acestuia ar determina o influenţă 
financiară semnificativă asupra 
bugetului de stat. 
 

 
 

     PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU             TEODOR STANCA 

 
     Întocmit,  

Expert Monica Rallu CURTA 


