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COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 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 

 (Plx. 225/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.225 din 1 septembrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 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. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al 
Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului 
Economic și Social, Punctul de vedere favorabil al Guvernului cu nr. 1059/21.07.2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență 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 scopul înlăturării unor prevederi contrare Legii educației naționale 
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nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Prin articolul unic, inițiativa vizează abrogarea art. VI din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 92/2012, care stabilește că educatorii şi învăţătorii încadraţi în sistemul naţional de învăţământ au dreptul să îşi continue 
activitatea în funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, respectiv învăţământul primar pe care le ocupă, cu condiţia absolvirii studiilor 
universitare de licenţă, în profilul postului, în cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a ordonanţei. În acest mod, se corectează o contradicție 
apărută între cuprinsul prevederilor ordonanței cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.  

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 04 octombrie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
propunerii legislative în forma propusă de inițiatori.  
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