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                 Vă înaintăm alăturat raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea 

unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar trimis spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa  

nr. PLx 466/2022 din 12 septembrie 2022. 

 

              

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

    PREŞEDINTE  

  Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 
Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului  

Comisia pentru muncă  

și protecție socială 

Nr.4c-7/531 

 

               Nr.4c-9/699 

 

București, 4 octombrie 2022 

 

PLx 466/2022 

 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

ocupării posturilor în sectorul bugetar 

 

 

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

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și 

protecție socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar, trimis cu adresa nr. PLx 466/2022 din 12 septembrie 2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din data de 6 septembrie 2022. 

           Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 673/15.06.2022); 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3684/15.06.2022); 
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- aviz favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/536/20.09.2022); 

-avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați (4c-

20/422/19.09.2022); 

-  aviz favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-

13/711/26.09.2022) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.80/2022 prin care se reglementează suspendarea ocupării, 

prin examen sau concurs, în perioada 1 iulie 2022 - 31 decembrie 2022, a posturilor 

aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante în sectorul bugetar. 

De asemenea, se instituie unele excepţii de la această suspendare, respectiv 

posturile unice din instituţiile şi autorităţile publice. 

Totodată, cu titlu de excepţie, în cazuri temeinic justificate, se preconizează 

aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante 

sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, prin memorandum 

aprobat în şedinţa Guvernului, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget.  

Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au examinat proiectul 

de lege în ședința din data de 27 septembrie 2022. La lucrări şi-au înregistrat 

prezenţa deputații conform listei de prezență. 

          La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile 

art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Marius-Ilie Stanciu – secretar de stat în Ministerul Muncii 

și Solidarității Sociale.  

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 4 octombrie 2022. La lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Vasile-Felix Cozma – 

președinte - secretar de stat, Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
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ocupării posturilor în sectorul bugetar cu amendamente admise prezentate în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

       În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE  

  Adrian SOLOMON 

SECRETAR,  

Radu-Marcel TUHUŢ  

 

 

 

 

    SECRETAR,  

    Dan-Constantin ŞLINCU 

 

 
Şef serviciu Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Beatrice DRĂGAN  

 

 
            Șef birou Lidia VLĂDESCU 

            Consultant parlamentar Tudor APETRI 



Anexa 

PLx 466/2022 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

Titlul legii 

Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 80/2022 

privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar 

 

 

 

Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 80/2022 

privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar, precum şi pentru 

completarea unor acte normative 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică legislativă 

şi corelare cu modificările 

propuse. 

2.   

__ 
 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 80 din 16 iunie 

2022 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul ocupării 

posturilor în sectorul bugetar, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 593 din 17 

 

Art.I. – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 80 din 16 iunie 

2022 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul ocupării posturilor 

în sectorul bugetar, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 593 din 17 iunie 2022, cu 

completările ulterioare, cu următoarea 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică legislativă 

şi corelare cu modificările 

propuse. 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

iunie 2022. completare: 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

3.   

Titlul ordonanţei  

 

Ordonanţă de urgenţă privind 

reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar 

 

 

__ 
 

Nemodificat  
 

4.   

Articol unic. - (1) În perioada 

cuprinsă între data de 1 iulie 2022 

şi data de 31 decembrie 2022 se 

suspendă ocuparea prin concurs 

sau examen a posturilor vacante 

sau temporar vacante, cu excepţia 

posturilor unice din: 

a) instituţiile şi autorităţile publice, 

astfel cum sunt definite la art. 2 

alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) instituţiile publice locale, astfel 

cum sunt definite la art. 2 alin. (1) 

pct. 39 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările 

 

__ 
 

Alin.(1) - (3) nemodificate 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

ulterioare. 

(2) În sensul prezentei ordonanţe 

de urgenţă, prin post unic se 

înţelege: 

a) acel post ale cărui atribuţii, prin 

conţinutul şi natura lor, sau 

responsabilităţii stabilite nu se 

regăsesc într-o altă structură 

organizatorică; 

b) un post dintre cele aflate în 

structura în care există numai 

posturi vacante. 

(3) Pentru posturile pentru care au 

fost demarate procedurile de 

organizare a concursurilor sau 

examenelor anterior datei de 1 

iulie 2022, se continuă procedurile 

de ocupare a acestora, conform 

prevederilor în vigoare la acea 

dată. 

5.   

__ 

 

__ 
- La articolul unic, după alineatul (3) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (31) şi (32), cu următorul 

cuprins: 

„(31) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), se pot organiza concursuri sau 

examene pentru ocuparea posturilor 

vacante sau temporar vacante din 

cadrul serviciilor Camerei Deputaților 

și Senatului, indiferent de data 

vacantării acestora, cu justificarea 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

Prevederea este necesară, 

având în vedere necesitatea 

menţinerii unui flux de 

activitate constant în scopul 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

necesităţii şi încadrarea în cheltuielile 

de personal aprobate cu această 

destinaţie în buget, prin memorandum 

aprobat de Biroul permanent al fiecărei 

Camere a Parlamentului. 

 

(32) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), în cadrul instituţiilor şi/sau 

autorităţilor publice poate fi încadrat 

personal cu contract individual de 

muncă pe durată determinată, pe posturi 

în afara organigramei, prin act 

administrativ al conducătorului 

instituţiei, în conformitate cu 

dispoziţiile art.16 alin.(10) – (106) din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

Autori:  

- alin.(31) - deputaţi Alfred Simonis şi 

Gabriel Andronache 

- alin.(32) - deputaţi Éva Andrea Csép 

şi Adrian Solomon 

realizării prerogativelor 

constituţionale ale 

Parlamentului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajarea personalului 

prevăzut la alin. (10) se face 

cu scopul de a desfăşura 

exclusiv activităţi în cadrul 

proiectelor finanţate din 

fonduri europene, conform 

prevederilor 

contractului/acordului/ 

ordinului de finanţare semnat 

de către instituţia beneficiară 

cu autoritatea finanţatoare şi 

în limita sumelor alocate. 

6.   

(4) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), în cazuri temeinic 

justificate, prin memorandum 

aprobat în şedinţa Guvernului se 

poate aproba organizarea de 

 

__ 
 

Alin.(4)-(6) nemodificate 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

concursuri sau examene pentru 

ocuparea posturilor vacante sau 

temporar vacante din instituţiile şi 

autorităţile publice prevăzute la 

alin. (1) lit.a), cu justificarea 

necesităţii şi cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate 

cu această destinaţie în buget, 

respectiv prin memorandum 

aprobat în şedinţa Guvernului, 

iniţiat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, pentru ocuparea 

posturilor vacante sau temporar 

vacante din instituţiile publice 

locale prevăzute la alin.(1) lit.b). 

(5) Procedura referitoare la 

transmiterea solicitărilor de 

ocupare a posturilor din cadrul 

instituţiilor prevăzute la alin.(1) 

lit.b) se aprobă prin ordin al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi administraţiei, în termen 

de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

(6) Prin excepţie de la prevederile 

alin.(1), prin memorandum iniţiat 

de Ministerul Educaţiei şi aprobat 

în şedinţa de Guvern, se poate 

aproba organizarea de concursuri 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru ocuparea posturilor 

didactice, didactice auxiliare şi 

nedidactice, precum şi a funcţiilor 

de conducere, vacante sau 

temporar vacante, din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi 

instituţiile de învăţământ superior. 

 

(alin.(6) a fost introdus prin OUG 

nr.111/2022) 

7.   

__ 

 

__ 
 

Art.II. - La Capitolul I, litera A din 

Anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.492 din 28 iunie 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

după asteriscul din finalul tabelului de 

la punctul 5 se introduce un nou text 

cu următorul cuprins: 

“NOTĂ 

Salariile de bază de la nr. crt. 1-8 și 17-

21 se aplică și funcției didactice de 

educator-puericultor, conform studiilor 

absolvite. Diferențierea salariilor de 

bază în funcție de studiile absolvite se 

stabileşte prin ordin al ministrului 

educaţiei, cu consultarea federațiilor 

sindicale reprezentative la nivelul 

 

Art. 247 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 stabilește 

că funcția de educator-

puericultor este funcție 

didactică, însă aceasta nu se 

regăsește în anexa nr.I la 

Legea-cadru nr.153/2017.  

 

Prevederea este imperios 

necesară pentru 

reglementarea salarizării 

acestei categorii de personal 

didactic, ţinând cont de 

preluarea creșelor în sistemul 

naţional de învățământ. 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

sectorului de activitate învățământ 

preuniversitar.” 

 

Autori: deputaţi Adrian Solomon şi Éva 

Andrea Csép  

8.   

__ 

 

__ 
 

Art.III. - În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, 

se emite ordinul ministrului educației 

prevăzut la pct.5 al Notei de la lit.A, 

Cap.I, Anexa nr. I la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu completările 

aduse prin prezenta lege. 

 

Autori: deputaţi Adrian Solomon şi Éva 

Andrea Csép  

 

Prevedere necesară. 

Corelare cu amendamentul 

anterior. 

 


