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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(PLx. 52/2022) 
 

 În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu adresa nr. PLx. 52 din 21 februarie 2022, Comisia pentru învățământ a primit, 
spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 01 martie 2022. 
Comisia, cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 

proiectului de Lege menționat cu următorul amendament admis: 
  

Nr. 
crt. 

Text  
proiect de Lege 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  Art. I - (4) Prin excepție de la 
prevederile alin. (1), pentru 
personalul didactic de predare, 
personalul didactic auxiliar, 
personalul didactic de conducere și 
personalul de îndrumare și control 
din învățământ, începând cu data de 
1 ianuarie 2022 salariile de bază se 
majorează cu 1/4 din diferența 
dintre salariul de bază prevăzut de 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru anul 2022 și cele 
din luna decembrie 2021. 

Art. I - (4) Pentru personalul 
didactic de predare, personalul 
didactic auxiliar, personalul 
nedidactic, personalul didactic 
de conducere și personalul de 
îndrumare și control din 
învățământ, începând cu data de 
1 iulie 2022 salariile de bază se 
majorează cu diferența față de 
salariul de bază prevăzut de 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

Autor: Comisia 

Pentru a se 
realiza creșterile 
salariale la 
nivelul maxim 
prevăzut în anul 
2022.  

 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare.   
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