
Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,    12.04.2005  

Nr. 122 
 
 
 

AVIZ 
 
 

 
 

 
Cu adresa nr.PL.X.122 din 06 aprilie 2005, Biroul Permanent, conform 

art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare Comisia pentru Buget, Finanţe şi 
Bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din 
învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind 
unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003şi 2004 
personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind statutul 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2005 privind creşterile salariale 
ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, 

salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 

învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anii 2003şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2000 
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 persoane care ocupă funcţii de 

demnitate publică.

Administrator



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 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 12 aprilie 2005, Comisia, cu 
unanimitate de voturi, a hotărât supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a  proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Cătălin Radu Drăguş 
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