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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea 
implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe 

nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora 
(PLx.504/2022) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 504 din 26 septembrie 

2022, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării 
proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru 
asigurarea sustenabilității acestora. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor, avizul favorabil al Comisiei 
pentru tineret și sport, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 744/28.06.2022.  

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru asigurarea implementării din fonduri externe 

nerambursabile a proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, apelului 2, acțiunea 2.3.3, precum și 
pentru asigurarea sustenabilității acestora. Astfel, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor 
bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituțiile de învățământ superior de stat pot încheia contracte de achiziție publică pentru procurarea 
de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității 
didactice cu prezență fizică și pot efectua plăți eligibile din fonduri externe nerambursabile. 
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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 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 buget, finanțe și bănci a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 18 octombrie 2022. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul Cătălin Mihai Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației.  
 Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege și documentele conexe în ședința din data de 26 octombrie 2022.   

La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 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.  
 
5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenți, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor 
contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru 
asigurarea sustenabilității acestora, în forma adoptată de Senat. 
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