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Raport 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2006 cu privire la 
plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001- septembrie 2004 pentru personalul didactic din 

învăţământul de stat (PL-x 189/2006) 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi cu 
adresa nr. PL-x 189/22.03.2006 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci ale Camerei Deputaţilor au fost sesizatespre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferenţelor 
salariale din perioada octombrie 2001- septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat.  

Proiectul a fost avizat de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a primit aviz favorabil din partea 
Consiliului legislativ.  

Pornind de la certitudinea că învăţământul trebuie să constituie o prioritate naţională pentru formarea 
intelectuală a tinerilor, prin această ordonanţă de urgenţă Guvernul doreşte respectarea protocolului încheiat cu 
preşedinţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, privind repararea prejudiciilor salariale produse în 
perioada octombrie 2001- septembrie 2004 personalului din învăţământul de stat. Stabilirea unei reglementări în 
acest sens va conduce la eliminarea unor discriminări între personalul didactic aflat în această situaţie. Plata 
acestora se va face integral în cursul anului 2006 pentru sumele calculate conform hotărârilor judecătoreşti şi, în 
mod eşalonat, pe 35 de luni, pentru diferenţele recalculate pentru care nu există hotărâri judecătoreşti.  
 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

3. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi art.52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-nii Dumitru Miron şi Josef Koto, secretari de stat, din partea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. 

 
4.Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 2006. 

 
5. La lucrările reunite ale comisiilor au fost prezenţi 50 deputaţi, din totalul de 53 de membri. Raportul a fost 

adoptat în şedinţa din  12 aprilie 2006, cu unanimitate de voturi. 
 

6. Potrivit art.75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 



 În urma dezbaterilor, cele două comisii reunite, cu unanimitate de voturi, propun admiterea fără modificări 
a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                                                     PREŞEDINTE, 
 
            Lia-Olguţa Vasilescu                                                                                 Mihai Tănăsescu               
 
 
 
 
 
 
            Consilieri: 
             
                     Ioan Ianoş 
             
                   Alexandru Onete 
 


