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AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 

sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 2013 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2013, trimis cu adresa nr. PL-x 9 din 5 februarie 2013, înregistrat cu nr.31/122 din 6 februarie 2013. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi luarea unor măsuri pentru punerea în executare a 
titlurilor executorii devenite exigibile în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 privind acordarea unor 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Prin iniţiativa legislativă se preconizează şi formularea unor 
principii de elaborare a curriculumului naţional referitor la stabilirea numărului de ore din planurile-cadru 
pentru învăţământul preuniversitar, ponderea disciplinelor obligatorii şi opţionale, recunoaşterea dreptului de a 
fi încadraţi profesori cadrelor didactice care profesează în prezent ca educatori şi învăţători, absolvenţi ai 
liceelor pedagogice. Prin actul normativ se prevede ca plata titlurilor executorii obţinute după data de 1 ianuarie 
2013 să se efectueze eşalonat, pe o perioadă de 5 ani. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
12 februarie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.1103 din 19 
decembrie 2012. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 

 
             PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
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Consilier parlamentar, 
 Rodica PENESCU 
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