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RAPORT PRELIMINAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 
sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi 

beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx.422 din 29 iunie 2022, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență 
a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 
sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi 
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 27 iunie 2022. 
     La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi și  Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea 
unui ajutor financiar, în luna iulie 2022, în cuantum de 700 lei, pensionarilor 
sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi 
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele 
teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai 
mici sau egale cu 2.000 de lei. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în ședința din data de 20 
septembrie 2022.  La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform 
listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de lege a participat, în calitate de invitat, 
domnul Marius – Ilie Stanciu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniil or exprimate, deputații 
prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să 
transmită Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, un raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a  
Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 
sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi 
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022, în 
forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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