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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/735 
 

  
Către 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Domnului preşedinte Bogdan-Iulian Huţucă 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2021 

pentru modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul 

proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate 

de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata 

specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de 

management de proiect, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PLx 412/2021 din 4 octombrie 2021, pentru dezbatere şi 

examinare pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea 
unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin 

împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, 
rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata 

specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
unităţilor de management de proiect 

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
au fost sesizate, prin adresa nr.PLx 412/2021 din 4 octombrie 2021, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2021 pentru 
modificarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999 
privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor 
finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, 
rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor 
români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management 
de proiect. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2021, prin care se modifică 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/1999, în sensul creării 
cadrului legal pentru angajarea personalului necesar implementării 
proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de 
stat, rambursabile sau nerambursabile, prin examen sau concurs în cadrul 
unităţilor de management al proiectelor în vederea ocupării posturilor 
vacante sau temporar vacante, precum şi pentru angajarea de personal 
prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioada 
determinată a proiectului, pe posturi în afara organigramei entităţilor în 
cadrul cărora funcţionează respectivele unităţi. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.655/10.08.2021); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/450/09.11.2021); 
 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.3672/NS/13.04.2022). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 17 mai 2022 şi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale; 

- dl Ionel-Florian Lixandru – Secretar de Stat, Ministerul Educației. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 27 septembrie 2021. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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