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PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 
 
 
1. Rectificarea bugetară (aproximativ 370 milioane lei) pentru plata diferențelor salariale cuvenite în baza 
Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat 
pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.  
 
2. Camera Deputaţilor, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat tacit (proiecte care au termenul de 
dezbatere depăşit şi se consideră adoptate), 14 iniţiative legislative, printre care şi proiecte de lege care se 
referă la modificarea Legii educaţiei naţionale. Astfel, au fost adoptate tacit:  

- proiectul de lege care prevede că anul şcolar începe în prima zi lucrătoare a lunii septembrie;  
- proiectul care prevede posibilitatea cadrelor didactice specializate pentru cultura romani de a accede la 

posturile de inspectori şcolari, fără îndeplinirea condiţiilor impuse pentru ocuparea acestor categorii de 
posturi;  

- proiectul de lege care se referă la emiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unor tichete pentru 
preşcolarii şi elevii de până în clasa a IV-a, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de 
tipul „Şcoala după şcoală”. Tichetele educaţionale sunt în valoare de 0,8 ISR (indicatorul social de referință 
– 500 lei în prezent) lunar/copil, respectiv 400 lei lunar/copil.  
Proiectele adoptate tacit de Camera Deputaţilor urmează să intre în dezbaterea Senatului, care este for 
decizional în cazul acestor acte normative. 
 
3. O altă inițiativă legislativă, care va completa Legea educaței naționale, se află în dezbatere în Camera 
Deputatilor și se referă la o serie de facilități pentru cadrele didactice. 
Astfel, pe lista facilităților figurează: 

- o indemnizație de instalare în valoare de 3 salarii medii brute pe economie, cu condiția de a preda pe 
post sau la catedră în mediul rural cel puțin 5 ani școlari efectivi; 

- o indemnizație în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de 
stat, prin bugetul ministerului educației cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ mai mare de 
30 de ani la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru limita de vârstă; 

- cursuri de perfecționare gratuite și materiale didactice necesare pregătirii lor; 
- asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislația în vigoare, de 

vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum și de măsuri active de prevenire a 
îmbolnăvirilor profesionale. 
Dacă proiectul va fi adoptat de Camera Deputaţilor, acesta urmează să intre în dezbaterea Senatului, care 
este for decizional în cazul acestor acte normative. 
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