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AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, trimis cu adresa nr. PL-x 48 din 17 februarie 2014, înregistrat cu 
nr.4c-11/128 din 17 februarie 2014. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 februarie 2014, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în 
sensul “susţinerii unei măsuri de încurajare a natalităţii, orientată, în special către populaţia activă, bine 
conectată la mediul economic şi cultural”, prin modificarea metodologiei de acordare a sporului de stabilitate 
prevăzut în Anexa 5 a Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea ]n anul 2011 a personalului didactic 
şi didactic auxiliar din învăţământ astfel perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani, respectiv 3 ani să fie considerată ca o perioadă de neîntrerupere a vechimii de 10 ani, necesară obţinerii 
sporului de stabilitate, care se acordă după împlinirea a 10 ani de activitate neîntreruptă în învăţământ. Sporul 
de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază şi devine bază de calcul pentru 
celelalte sporuri şi drepturi salariale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
5 martie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil, 
cu un amendament al Consiliului Economic şi Social, transmis cu adresa nr.1993 din 25 iunie 2013 şi avizul 
favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.646 din 1 iulie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  

Propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind aplicabile dispoziţiile art.111 alin.(1) 
teza a doua din Constituţia României, republicată, dispoziţii conform cărora este obligatorie solicitarea unei 
informări din partea Guvernului. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la acest proiect de lege, până la data 
dezbaterii iniţiativei legislative în Comisia juridică. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                         PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
                        BOGDAN LIVIU CIUCĂ                         CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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