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RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului
didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
{L232/2022)
în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L232/2022, au fost sesizate de către
Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării Raportului comun asupra
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului
didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021,
iniţiator: Guvernul României.
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea plăţii diferenţelor de drepturi salariale
cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31
august 2021, în acord cu Deciziile înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.64/2020, nr.7/2021,
nr.8/2021şi nr.24/2021.
Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat proiectul de ordonanţă
şi au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul
cu nr. 264-FAVORABlL
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite
avizul cu nr. 364-FAVORABIL
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 63
din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului, domnul Sorin Ion - secretar
de stat în cadrul Ministerului Educaţiei.
în şedinţe separate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi,
să adopte raport comun de admitere, cu amendamente respinse.
Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din
prezentul raport.
Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
supun spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere cu
amendamente respinse, precum şi proiectul de lege.
în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(23 din
Constituţie.
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Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(7) pct 1 din
Regulamentul Senatului, republicat. Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte,

Secretar,

Senator Monica-Cristina ANISIE

Senator Cosmin-Marian POTERAŞ

Secretar,

Preşedinte,
Senator Ion ROTAR

Senator L^ra GEORGESCU
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ANEXA la Raportul comun nr XXVllI/96/2022
XXVll/75/2022
AMENDAMENTE RESPINSE
[1232(2022]
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi
salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021
OUG nr.48/2022 (L232/2022)

Amendamente propuse

Observaţii

Art. 1 - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.48/2022 privind plata
diferenţelor de drepturi salariale
cuvenite personalului didactic din
învăţământul
de
stat
pentru
perioada 1 iulie 2017 - 31 august
2021 se aprobă cu următoarele
modificări:
Alineatul (1) al articolului 4 se
modifică şi va avea următorul
Sumele
necesare
acordării
cuprins:
(1]
diferenţelor de drepturi salariale
acordării
stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 2 CI]
Sumele
necesare
se asigură de la bugetul de stat, prin diferenţelor de drepturi salariale
bugetul Ministerului Educaţiei, şi se stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 2
plătesc eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, se asigură de la bugetul de stat, prin
de la data intrării în vigoare a prezentei bugetul Ministerului Educaţiei, şi se
ordonanţe de urgenţă, astfel:
plătesc eşalonat, pe o perioadă de 2 ani,
de la data intrării în vigoare a prezentei
a) în primul an calendaristic de la data ordonanţe de urgenţă, astfel:
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 5% a) în primul an calendaristic de la data
Art. 4.

Propunem ca drepturile salariale
cuvenite şi neacordate la timp să fie
achitate mai devreme cu 3 ani decât în
varianta propusă de ordonanţa de
urgenţă, pentru ambele categorii de
drepturi salariale prevăzute.
Considerăm că amânarea pe o perioadă
mai lungă de timp decât cea în care a
fost acumulată datoria este asimilabilă
unei noi încălcări a drepturilor care, de
altfel, sunt drepturi câştigate de cadrele
didactice, drepturi pe care Ministerul
Educaţiei trebuie să le respecte.

intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 5% Amendamentul nu intervine pentru
anul în curs, deci nu implică un impact
b) în al doilea an calendaristic de la data din valoarea diferenţelor salariale;
bugetar pentru anul în curs, ci implică
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 10% b) în al doilea an calendaristic de la data un impact bugetar pentru anul 2023,
din valoarea diferenţelor salariale;
intrării în vigoare a prezentei care poate fi luat în considerare la
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 95% elaborarea bugetului de stat pentru
din valoarea diferenţelor salariale;
anul 2023.
din valoarea diferenţelor salariale;

c) în al treilea an calendaristic de la data c] Se abrogă.
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 25%
din valoarea diferenţelor salariale;
d) în al patrulea an calendaristic de la d] Se abrogă.
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 25%
din valoarea diferenţelor salariale;
e) în al cincilea an calendaristic de la e] Se abrogă.
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se plăteşte 35%
din valoarea diferenţelor salariale.
Art. II - în termen de 30 zile de intrarea
în vigoare a prezentei legi. Ministerul
Educaţiei
normele
actualizează
metodologice de aplicare, aprobate prin
hotărâre de Guvern.

Autori amendament:
Ambrozie-Irineu Darău,
Ştefan Pălărie,
Cosmin Poteraş,
Grup parlamentar USR

