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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor 

publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.3641 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre 

dezbatere și avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea 

funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.3641 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, transmis cu 

nr. PLx 550 din 4 octombrie 2022. 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în ședința din 27 septembrie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.980 din 26 august 2022, a avizat favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  

În Consiliul Economic și Social au fost exprimate puncte de vedere diferite, astfel: 

reprezentanții părții sindicale, ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 

civile au avizat favorabil proiectul de act normativ, iar reprezentanții părții patronale au 

avizat nefavorabil proiectul de act normativ, prin adresa cu nr.4976 din 9 august 2022. 

În temeiul prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia 

a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința din 18 octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - PLx 550/2022. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

PREȘEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


