
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 15 iunie 2022 
Nr.4C-11/177 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este 
parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative 

(PLx. 270/2022) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 270 din 16 mai 2022, 
Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, în fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative. 

 
Pentru întocmirea raportului preliminar, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul 

favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 421/15.04.2022.  

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea anexelor nr. 1 și 2.2 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL) în lista 
”Organizațiilor internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor 
instituții centrale”, respectiv în lista „Cotizații la alte organisme internaționale”, subcapitolul „Academia Română”, în vederea punerii în 
aplicare a măsurilor ce derivă din deținerea de către Academia Română a statutului de membru la această Federație. De asemenea, este vizată 
desființarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate 
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juridică, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea primului-ministru, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului (SGG), posturile structurii fiind preluate de către SGG. 

 
       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 11 mai 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 ședințele din data de 08 și 15 iunie 2022.   

La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 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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