
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ              Nr. 233/ 15 mai  1997 
 
 
 
         R A P O R T  
                                             

  asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor 
coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994, 

modificată prin Legea nr.85/1996 şi republicată 
 
 
 În conformitate cu art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în baza adresei nr. 67/8 mai 1997, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a examinat în fond, în şedinţa  din  14 mai  1997, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 134/1994, modificată prin Legea nr.85/1996 şi republicată şi a propus  ca aceasta  să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt.  

 
Text iniţial 

 
Amendamentul comisiei 

 
Motivare 

 
     1.             

                   Titlul legii 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/1994 privind stabilirea unor 
coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază 
pentru personalul din sectorul bugetar, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 
134/1994, modificată prin Legea nr.85/1996 
şi republicată 
 
 
         

Autor amendament 
deputat  Stan Vasile 
Comisia propune modificarea titlului după cum 
urmează : 
“ Lege pentru completarea  Anexei nr.V/1, 
pct.II a Ordonanţei  Guvernului nr. 39/1994 
privind stabilirea unor coeficienţi de 
ierarhizare a salariilor de bază pentru 
personalul din sectorul  bugetar , republicată 
în Monitorul Oficial al României, nr. 182/ 8 
august 1996”                   
       

 
 
 
 
Pentru respectarea  normelor de 
tehnică legislativă 



2. Art.I- Anexa nr. V/1, pct.II -”Coeficienţi  de 
ierarhizare  pentru funcţiile ajutătoare din 
instituţiile de învăţământ”, din Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor 
coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază 
pentru personalul din sectorul bugetar, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 
134/1994, modificată prin Legea nr. 85/1996 şi 
republicată se completează cu o NOTA având 
următorul cuprins: 
 
 
 
“NOTA - Salariile de bază pentru funcţia de 
bibliotecar prevăzute la nr. Crt.1-9 şi 15-18 se 
majorează cu 25%.” 

Autor dl. Deputat Stan Vasile 
Comisia propune următorul text: 
 
Art.I- Anexa nr. V/1, pct.II -”Coeficienţi  de 
ierarhizare  pentru funcţiile ajutătoare din instituţiile 
de învăţământ”, din Ordonanţa Guvernului nr. 
39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de 
ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din 
sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 134/1994, modificată prin Legea nr. 85/1996 şi 
republicată se completează cu o NOTA având 
următorul cuprins: 
 
“NOTA - 5. Salariile de bază pentru funcţia de 
bibliotecar prevăzute în Anexa V/1, punctul II - nr. 
crt. 1-9 şi 15-18 se majorează cu 25%.” 

 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă şi pentru ca  
NOTA  cu care se completează 
legea să fie identificată cu uşurinţă 
în activitatea practică, de aplicare  
a legii. 

      3. Art.II -  Ordonanţa Guvernului nr.39/1994 
privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare 
a salariilor de bază pentru personalul din 
sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 134/1994, modificată prin Legea 
nr.85/1996 şi republicată, astfel cum a fost  
modificată şi completată  prin prezenta   lege, se 
va republica în Monitorul Oficial  al României. 

Autor  dl. Deputat Stan Vasile 
 
Comisia propune eliminarea textului 

 S-a considerat că  simpla completare 
cu o “NOTĂ” a unei anexe la 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, 
republicată, nu constituie un motiv 
major  care să impună republicarea 
acesteia. 

 
    PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
             Valentin Adrian Iliescu                         Teodor  Stanca 
 


