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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă  
şi protecţie socială 

Comisia pentru administraţie publică  
şi amenajarea teritoriului 

Nr. 4c-9/698 Nr. 4c-7/592 
 

Bucureşti, 12 decembrie 2022 
PLx 464/2022 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.78/2022 privind 
unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante 
şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă al României, trimis Comisiei pentru muncă și 
protecție socială şi Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa 
nr. PLx 464/2022 din 12 septembrie 2022. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura-Oprescu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă  
şi protecţie socială 

Comisia pentru administraţie publică  
şi amenajarea teriroriului 

Nr. 4c-9/698 Nr. 4c-7/592 
 

Bucureşti, 12 decembrie 2022 
PLx 464/2022 

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru 
ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar 

vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă al României 

 
 

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 administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 464/2022 
din 12 septembrie 2022, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, 
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor 
aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în 
implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României.  

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2022 prin care se instituie, pe 
durata de implementare a Planului Național de Redresare şi Reziliență, o 
normă derogatorie de la prevederile art. 618 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și de la art. 39 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
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completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi 
temporar vacante din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi 
organismelor cu atribuţii în gestionarea şi controlul fondurilor acordate în 
cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, precum şi din cadrul 
structurilor beneficiare cu atribuţii în implementarea angajamentelor 
asumate conform acestui mecanism.  

Astfel, se pot organiza concursuri, în condițiile legii, prin reducerea 
mai multor termene, având în vedere necesitatea ocupării cu celeritate a 
respectivelor funcții publice vacante şi temporar vacante. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 

în vedere:  
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 648/08.06.2022); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/535/20.09.2022); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei 
și bărbați (nr. 4c-20/421/19.09.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  
(nr. 4c-13/709/25.10.2022). 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

 
La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului din data de 16 noiembrie 2022, au participat deputaţii conform 
listei de prezenţă.  

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Daniel George 
Surdu - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 

 
În cadrul dezbaterilor au fost formulate două amendamente, care, 

supuse votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport comun. 
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La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 6 
decembrie 2022 au participat deputaţii conform listei de prezenţă.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Eduard Corjescu – director general în 
cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat, soluţie prezentată în raportul preliminar 
întocmit de către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 6 septembrie 2022. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
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. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura-Oprescu 

 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 

 

SECRETAR, 
Christine Thellmann 

Şef birou Lidia Vlădescu Șef serviciu Cristian Bitea 
Consilier parlamentar Beatrice Drăgan 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cadrul dezbaterilor, Comisiile au hotărât respingerea următoarelor amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text 
ordonanța de urgență 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere

Camera 
decizională 

1.  
 
 
Art.1. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 618 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe 
durata de implementare a Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă al 
României, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2026, pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante şi temporar 
vacante din cadrul autorităţilor, 
instituţiilor publice şi organismelor cu 
atribuţii în coordonarea, gestionarea şi 
controlul fondurilor acordate în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 
precum şi din cadrul structurilor 
beneficiare cu atribuţii în implementarea 
angajamentelor asumate conform 
acestui mecanism, se pot organiza şi 
desfăşura concursuri, în condiţiile legii, 
cu obligaţia de a înştiinţa Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici cu

 
Se propune reformularea art.1 după cum 
urmează:  
„Art. 1. - (1) Autoritățile, instituțiile 
publice și organismele cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și 
controlul fondurilor acordate în 
cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență vor efectua semestrial 
analize cu privire la necesarul de 
personal care să ocupe funcțiile 
publice vacante sau temporar 
vacante, în vederea implementării 
angajamentelor asumate conform 
acestui mecanism. În urma 
analizelor efectuate, acestea au 
obligația de a publica pe pagina de 
internet proprie anunțuri referitoare 
la intenția de a suplimenta numărul 
de funcționari publici, precum și 
calendarul provizoriu al organizării 
concursurilor în vederea ocupării 
posturilor publice vizate și de a 
înștiința Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici cu aceste 

 
1. - 
 
2. Respins la vot 

 
Camera 

Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanța de urgență 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

privire la organizarea acestora cu cel 
puţin 13 zile înainte de data desfăşurării 
probei scrise a concursului. 
(2) Prin derogare de la prevederile 
art.618 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 
de la art. 39 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru funcţiile publice 
prevăzute la alin. (1) anunţul privind 
concursul se publică pe pagina de 
internet a instituţiei organizatoare şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, cu cel puţin 10 zile înainte de 
data desfăşurării probei scrise a 
concursului. 

informații în termen de 5 zile de la 
data publicării pe pagina proprie de 
internet.  
(2) Autoritățile, instituțiile publice și 
organismele cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și 
controlul fondurilor acordate în 
cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență vor publica pe pagina 
proprie de internet cerințele de 
participare la concurs și bibliografia 
propusă pentru posturile asupra 
cărora și-au exprimat intenția de a le 
suplimenta prin angajarea de 
funcționari publici pentru ocuparea 
posturilor vacante și temporar 
vacante.  
 
Autor: deputat Alin-Gabriel Apostol 
(USR) 
 

2.  
 
 
Art.2. - Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor pentru 
funcţiile publice prevăzute la art. 1 este 
cea stabilită prin Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu următoarele 
excepţii: 

 
Se propune reformularea art.2 după cum 
urmează:  
„Art.2. -  Procedura de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru 
funcțiile publice prevăzute la art. 1 este 
cea stabilită prin Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, cu următoarea 
excepție: candidații depun dosarul de 

 
1. - 
 
2. Respins la vot 

 
Camera 

Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanța de urgență 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

a) autoritatea sau instituţia publică 
organizatoare a concursului are obligaţia 
de a constitui comisia de concurs şi 
comisia de soluţionare a contestaţiilor cu 
cel puţin 10 zile înainte de data 
desfăşurării probei scrise a concursului; 
b) candidaţii depun dosarul de concurs la 
secretarul comisiei de concurs, în termen 
de 8 zile de la data publicării anunţului 
pe pagina de internet a autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare, care 
conţine în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) comisia de concurs are obligaţia de a 
selecta dosarele de concurs, pe baza 
îndeplinirii condiţiilor de participare la 
concurs, în termen de 24 de ore de la 
data expirării termenului prevăzut la 
lit.b). 
 

concurs în format electronic sau fizic, 
la secretariatul comisiei de concurs, în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității sau instituției publice 
organizatoare, care conține în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Autor: deputat Alin-Gabriel Apostol 
(USR) 
 

 
 
 


