Parlamentul Romaniei
Senat
Comisia pentru inva(amant,
tineret si sport
Nr. XXVIII/418/08.02.2022

AVIZ
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgent a Guvernului
nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum
si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Comisia pentru inva^amant, tineret
sport, prin adresa nr. L548/2021, a fost
sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei
de urgenfa a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum ^i pentru modiilcarea si completarea unor acte normative.
initiator: Guvernul Romaniei.
in ^edin^a din 02 februarie 2022, Comisia pentru inva^amant, tineret §i sport a analizat
proiectul de lege ^i a hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte aviz favorabil, cu
amendamente admise, ce se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul Aviz.

Secretar,

Pre^edinte,

Senator Ambrozie-Irineu DARAU

Senator Monica-Cristina ANISIE

Domnului Senator Muresan Claudiu-Marinel
Pre^edintele Comisiei pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital
Domnului Senator Ion Rotaru
Pre^edintele Comisiei pentru munca, familie si protectie social
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ANEXA la Avizul Nr. XXVIIl/418/08.02.2022
AMENDAMENTE ADMISE
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
(L548/2021)
Nr. Text propunere legislative
Crt

Amendamente adoptate de Comisie

1.

Articolul unic devine Art. 1.

Articol unic. Se aproba Ordonan^ de urgenfa
a Guvernului nr. 130/2021
privind unele masuri fiscalbugetare,
prorogarea
unor
termene, precum $i pentru
modificarea ^i completarea unor
acte normative.

2.

Motivare/Autor amendament

Autoh amendament: Cosmin P0TERA$ Irineu
DARAU, Stefan PALARIE, Virgil-Marius BOB, Silvia
Art. 1. Se aproba Ordonan^a de urgen^ia a
DINICA. Senatori USR
Guvernului nr. 130 /2021 privind unele
masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum §i pentru modificarea
completarea unor acte normative, cu
urmatoarele modificari:

Art. 1. (4) Prin excepfie de la Articolul I, alineatul (4) se abroga.
prevederile alin. (1), pentru
personalul didactic de predare,
personalul
didactic
auxiliar,
personalul didactic de conducere ^i
personalul de mdrumare ^i control
din invafamant, mcepand cu data
de 1 ianuarie 2022 salariile de baza
se majoreaza cu 1/4 din diferen^a
dintre salariul de baza prevazut de
Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificarile
$i
completarile
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Autoh amendament: Cosmin POTERAS, Irineu
DARAU, Stefan PALARIE, Virgil-Marius BOB, Silvio
DINICA. Senatori USR

ulterioare pentru anul 2022 §i cele
din luna decembrie 2021.
3.

Art. I (5) In anul 2022, incepand cu
data de 1 ianuarie, cuantumul
sporurilor,
indemniza^iilor,
compensa^iilor, primelor §i al
celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut lunar, solda
lunara
de
care
beneficiaza
personalul platit din fonduri
publice se men^ine cel mult la
nivelul
cuantumului
acordat
pentru luna decembrie 2021, in
masura in care personalul ocupa
aceea§i func^ie ^i i§i desfa^oara
activitatea in acelea^i condij:!!.

La articolul 1, dupa alin. (5) se introduc Autor amendament: Comisia pentru tnvdtdmdnt,
doua noi alineate (5^) si (5^) cu urmatorul tineretsi sport
cuprins:
Drepturile respective sunt reglementate de
(5^) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) Legea-cadru nr. 153/2017 ca majorari/cresteri
personalul didactic din inva(amantul ale salariului de baza in plata, insa au fost, in mod
preuniversitar $i universitar de stat, incorect, plafonate la salariul de baza „istoric".
inclusiv personalul didactic auxiliar din Desi Legea-cadru nr. 153/2017 a intrat in vigoare
bibliotecile
centrale
universitare. de peste 4 ani, nici in prezent nu se acorda
beneficiaza de calcularea majorarilor, sporurile pentru conditii de munca, prevazute de
respectiv a cre^terilor salariale prevazute Regulamentele emise in baza Legii-cadru nr.
la art. 15 din Legea-cadru nr.153/2017 153/2017 (H.G. nr. 34/2018 H.G. nr. 569/2017,
privind salarizarea personalului platit din H.G. nr. 917/2017}] practic, personalul din
fonduri publice, cu modificarile ^i invatamant este singura categorie de salariati din
completarile ulterioare, si la art. 4, art. 5 sectoral bugetar care nu beneficiaza de plata
alin. (1), art. 7 $i art. 8 din anexa nr. 1 sporurilor pentru conditii de munca - motivat de
capitolul 1 litera B - „Reglenientari speciflce faptul ca, atat timp cat nu au avut in plata aceste
personalului didactic din inva(amant” - la drepturi anterior, nu pot beneficia de ele, chiar
Legea-cadru
nr.
153/2017
privind daca
in
conditii
lucreaza
salarizarea personalului platit din fonduri periculoase/vatamatoare.
publice, cu modificarile ^i completarile
ulterioare, la salariul de baza detinut/aflat Se impune, deci, reglementarea acordarii
respectivelor drepturi.
in plata.
(52) Prin exceptie de la prevederile alin.
(5), incepand cu data intrarii in vigoare a
prezentei legi, personalul din invatamant
beneficiaza de plata sporurilor pentru
conditii de munca prevazute de art. 23 din
Legea-cadru
nr.
153/2017
privind
salarizarea personalului platit din fonduri
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publice, cu modificarile
ulterioare.
4.

5.

completarile

La articolul I, dupa alin. (1) se introduce un Autor amendament: Comisia pentru invatamdnt,
tineret si sport
(1) Prin derogare de la prevederile nou alineate (1^), cu urmatorul cuprins:
art. 21 alin. (23-(6) din Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificarile §i
In conditiile in care unitatile si institutiile de
completarile ulterioare, in anul
invatamant se confrunta cu un deficit acut de
2022,
munca
suplimentara
personal didactic auxiliar si nedidactic, astfel
efectuata peste durata normala a
incat personalul existent trebuie sa presteze in
timpului de lucru de catre
mod constant munca suplimentara, imposibil de
personalul din sectorul bugetar
compensat cu timp liber corespunzator, este
incadrat in func^ii de execujie sau
obligatorie reglementarea remunerarii muncii
de conducere, precum §i munca
suplimentare pentru aceste categorii de personal.
prestata in zilele de repaus
saptamanal, de sarbatori legale §i (1^) Prin derogare de la dispozitiile alin.
in celelalte zile in care, in (1), incepand cu data intrarii in vigoare a
conformitate cu reglementarile in prezentei legi, personalul didactic auxiliar
vigoare, nu se lucreaza in cadrul si nedidactic din invatamant beneficiaza de
schimbului normal de lucru se vor dispozitiile art. 21 alin. (2)-(4) din Legeacompensa numai cu timp liber cadru nr. 153/2017, cu modificarile §i
corespunzator acestora.
completarile ulterioare.

Art II

Se introduce un nou articol, Articolul 11, Autori amendament: Cosmin POTERAS, Irineu
DARAU, Stefan PALARIE, Virgil-Mahus BOB, Silvia
care va avea urmatorul cuprins:
DINICA. Senator! USR
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fondurile publice stabileste m Anexa I nivelul
salariilor pentru personalul didactic de predare,
personalul didactic auxiliar, personalul didactic de
conducere §i personalul de indrumare §i control din
mvafamant.

Art. II.

Incepand cu data intrarii in vigoare a
prezentei legi, pentru personalul didactic
de predare, personalul didactic auxiliar,
personalul didactic de conducere $i
personalul de indrumare $i control din Pentru a ajunge la acest nivel, salariile de baza
invatamant se acorda salariile de baza trebuiau majorate anual si gradual, astfel:
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prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificarile
completarile ulterioare,
pentru anul 2022.

2018 - crestere cu 20% [art.38 alin.(3] litd]]
2019 - crestere cu H din diferenta dintre salariul
din grila Legii nr.153/2017 §i §i cel din luna
decembrie 2018 [art.38 alin.(4i] lita]];
2020 - crestere cu % din diferen^a dintre salariul
din grila Legii nr.153/2017 si §i cel din luna
decembrie 2018 [art.38 alin.[4^) liLb)];
2021 - septembrie - se acorda salariile de baza
prevazute de lege pentru anul 2022[art38
alin.[4i) lit.c]].
Cre§terile salariale au tot fost amanate.
Prin OUG nr.130/2021, incepand cu 1 ianuarie 2022,
se acorda o majorare a salariilor de baza pentru aceste
categorii de personal, respectiv cu 1/4 din diferen^a
dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr.
153/2017 pentru anul 2022 $1 cele din luna decembrie
2021.
Chiar si cu aceasta majorare, nici m prezent, in anul
2022, nu se acorda salariile din grila prevazuta in
Anexa 1 la lege.
Mai mult decat atat, majorarea salariala prevazuta de
OUG nr.130/2021 este cu mult mai mica decat cea
promisa in anul 2020. pentru ca are in vedere o
crestere cu din diferenta dintre salariul din Anexa I
din Legea 153/2017 ^i cel din decembrie 2021, si nu
cel din decembrie 2018. In aceste conditii, va fi nevoie
de inca 3 trance precum cea prevazuta de OUG
nr.130/2021 sau de o marire de 3 ori mai mare, pentru
a ajunge la nivelul prevazut de lege pentru 2022.
Acest lucru nu poate fi admiSj in conditiile in care exista
0 lege care trebuie apUcatd asa cum a fost adoptatd.
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