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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului  
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 
278/30.06.2005 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 
sesizate în fond spre dezbatere, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului. Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, de Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi, de Consiliul legislativ, precum şi de către Consiliul Economic şi Social. 

Ordonanţa nr.68/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr.6/2005, prezintă o situaţie de contradicţie între prevederile 
art.1 şi ale art.2 alin.(1) din actul normativ menţionat. Prezenta ordonanţă evită situaţia în care s-ar produce diminuarea salariilor 
personalului didactic auxiliar prin neaplicarea coeficienţilor de multiplicare corespunzători.  
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2. În raport de obiectul şi conţinutul său, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3), lit.n) din Constituţia României, 
proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 3. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, reprezentanţi ai federaţiilor sindicale din învăţământ. 

4. La lucrările comisiilor reunite au fost prezenţi 40 deputaţi, din totalul de 47 membri. Raportul comun a fost adoptat în 
şedinţa din 7.09.2005, cu unanimitate de voturi. 
 

5. Potrivit art.75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată. 

 
În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun adoptarea proiectului de lege fără modificări. 
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