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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 28.03.2017 
Nr. 4c-2/367 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 03.04.2017 
Nr. 4c-7/283 

 
 
 

CĂTRE 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTA ȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea 

şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământ, transmis comisiilor cu nr.PLx 323/2015 din 30 martie 2015. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

   

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON 
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finanţe şi bănci 
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 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 03.04.2017 
Nr. 4c-7/283 

 
Plx.323/2015 
 
 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra 

propunerii legislative pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 

auxiliar din înv ăţământ 

 

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

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru 

completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea 

în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, transmisă cu 

adresa nr.PLx 323/2015 din 30 martie 2015 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/367, 

respectiv 4c-7/283. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 martie 2015. 
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La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil  al Consiliului Economic şi Social, avizul negativ 
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil  al Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Guvernul, prin punctul său de vedere cu nr.940/MRP/28.02.2017, a transmis că 

nu susține adoptarea acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea anexei nr. 5 la Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 

a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în vederea acordării unor noi 

drepturi salariale.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat 

propunerea legislativă şi documentele conexe, în şedinţa din data de 28 martie 2017, iar 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în ședința din 22 iunie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 

număr de 23 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială un număr de 23 deputaţi din totalul de 24 de membri. 

La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finantelor Publice şi ai Ministerului Muncii si Justitiei 

Sociale. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere a propunerii legislative 

pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi 

salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, 

întrucât  a rămas fără obiect, deoarece începând cu data de 1 august 2016, Legea 

nr.63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, reglementarea salarizării 

personalului din învăţământ fiind stabilită prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
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nr.57/2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.20/2016. 

   

            În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
                                      
          Leonardo BADEA                                 Adrian SOLOMON 
   
 
 
 
 
 
           SECRETAR,                                             SECRETAR, 

  
                  Marilen-Gabriel Pirtea                                    Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      
 

                                     Consilier parlamentar - Lidia Vlădescu 

Consultant parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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