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RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar 

(PLx. 517/2022) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 517 din 26 
septembrie 2022, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.830/14.07.2022  
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea 

unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, adoptată cu completări prin Legea nr. 298/2022, cu o excepție de la 
suspendarea organizării concursurilor pentru posturile vacante şi temporar vacante din sistemul bugetar. Astfel, se vor putea desfăşura 
concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi din instituţiile de învăţământ superior de stat, după aprobarea de către Guvern, prin memorandum, iniţiat de Ministerul 
Educaţiei. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din data de 19 septembrie 2022.  
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 15 noiembrie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul Ionel Florian Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat.    
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