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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din 

Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării 
Științifice Universitare 

 (PLx. 129/2023) 
 

1. În baza prevederilor art. 95  și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 129 din 1 februarie, 
Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și tehnologie au fost sesizate, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea 
Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 100/30.01.2023. 
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea 

Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, cu modificările și completările ulterioare, 
în sensul ca UEFISCDI să asigure suport tehnic și administrativ și altor ministere și instituții publice coordonatoare de programe de finanțare 
proiecte, precum și instituții private, în ceea ce privește finanțarea de proiecte, precum și instrumente informatice care să asigure procesul de 
centralizare, raportare, analiză și interoperare date. 
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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 27 februarie 2023. 
 

 4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședință comună.  

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și tehnologie au dezbătut proiectul de Lege în ședința comună din data de 14 
martie 2023.   

La lucrări au fost prezenți domnii deputați 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 Kallos Zoltan - secretar de stat, Ministerul Educației.  
 În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, cu majoritate de voturi (4 abțineri), membrii celor două Comisii au 
hotărât, să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat. 
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