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                                                      AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din 

Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile 

pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor 

 

 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în procedură de 

urgență,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                    

nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind 

sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, transmis cu adresa 

nr. PL-x 518 din 26 septembrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/448 din 27 septembrie 2022.  

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

în ședința din 19 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituția României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din  
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Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 

investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, în ședința din 18 octombrie 2022. 

Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din 

Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 

investiții destinate retehnologizării IMM-urilor. 

La Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost înregistrate 

amendamente din partea domnului deputat Dumitru Viorel Focșa, aparținând Grupului 

parlamentar AUR. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu adresa 

nr. 828 din 14 iulie 2022 și punctul de vedere al Ministerului Investițiilor și Fondurilor 

Europene, transmis cu adresa nr. 4581 din 17 octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                      

(1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în 

vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum 

și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate 

retehnologizării IMM-urilor, în forma adoptată de Senat.  

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa la prezentul aviz. 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

 

               PREŞEDINTE                                                             SECRETAR 
 

       Costel Neculai DUNAVA                                            Bogdan-Alin STOICA 

 
                                                                                                                 Șef serviciu 

Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 
                                                                                                                    Expert parlamentar 

                                                                                                                  Maria-Emanuela BONDAR
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 

crt. 

O.U.G. nr. 113/2022 Forma Senat Amendamente Comisie Motivare 
1. Argumente pentru susținere: 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

Decizională 

1.  Articol unic – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 113 din 15 iulie 

2022 privind unele măsuri 

necesare în vederea 

implementării Fondului de 

ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane, 

decontarea unor cheltuieli 

privind sprijinirea refugiaților 

din Ucraina, precum și 

acordarea de granturi din 

fonduri externe 

nerambursabile pentru 

investiții destinate 

retehnologizării IMM-urilor, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 720 

din 18 iulie 2022 

Articol unic – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 113 din 15 iulie 

2022 privind unele măsuri necesare în 

vederea implementării Fondului de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli 

privind sprijinirea refugiaților din 

Ucraina, precum și acordarea de granturi 

din fonduri externe nerambursabile pentru 

investiții destinate retehnologizării IMM-

urilor, cu următoarele modificări: 

 

Autor amendament: 

Dumitru Viorel Focșa, deputat AUR 

1. Tehnică legislativă 

Textul articolului unic urmează a 
se întregi, în mod corespunzător, 

cu sintagma ”cu următoarele 

modificări” 
2. Prin vot. 

Camera 

Deputaților 

2.  

 

Art. 2, lit. l): 

„l) nou-născut - copilul până la 

vârsta de 3 luni. Termenul de trei 

luni curge de la nașterea copilului 

conform identificării acesteia de 

către autoritățile administrației 

publice locale și includerii nou-

născutului în listele actualizate 

lunar.” 

 1. La articolul 2, litera l) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

„l) nou-născut - copilul până la vârsta de 

6 luni. Termenul de șase luni curge de la 

nașterea copilului conform identificării 

acesteia de către autoritățile administrației 

publice locale și includerii nou-născutului 

în listele actualizate lunar.” 

 

Autor amendament: 

Dumitru Viorel Focșa, deputat AUR 

1. Astfel cum rezultă din 

preambulul O.U.G. nr. 113/2022, 
prin Programul operațional 

Ajutorarea persoanelor 

defavorizate 2014- 2020, finanțat 
din Fondul de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate 

persoane, mamele cele mai 
dezavantajate din punct de vedere 

socioeconomic, care au născut 

începând cu anul 2022, sunt 
stabilite ca fiind principala 

categorie de beneficiari. 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr. 113/2022 Forma Senat Amendamente Comisie Motivare 
1. Argumente pentru susținere: 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

Decizională 

Cea mai afectată categorie de 

persoane este cea a mamelor care 
au născut începând cu anul 2022, 

cu drept la un venit minim 

garantat, care fac parte din familii 
beneficiare de alocație pentru 

susținerea familiei, inclusiv 

mamele singure, care se află în 
situație de risc, aflate temporar în 

situații critice de viață, inclusiv 

victime ale calamităţilor, ale 
violenţei domestice, persoane 

dependente şi altele asemenea 

şi/sau care se află în situaţii 
deosebite de vulnerabilitate, mame 

care nu deţin acte de identitate şi 

care, din acest motiv, nu pot 
beneficia de drepturile civile, 

mamele minore, pentru care sunt 

necesare, pe de o parte, servicii 
sociale de sprijin, iar pe de altă 

parte, de sprijin constând mai ales 

în asigurarea de produse pentru 
îngrijirea nou-născutului. 

În consecință, pentru a fi evitată 

manifestarea riscului de sărăcie 
extremă în rândul populaţiei celei 

mai expuse, propunem extinderea 

la șase luni a termenului de trei 
luni de la nașterea copilului, astfel 

încât, de sprijinul material pe bază 

de tichete sociale pe suport 
electronic pentru nou-născuţi, să 

poată beneficia și mamele ce se 

încadrează în categoriile de 
persoane cele mai defavorizate, 

care au născut începând cu anul 

2022 și care se încadrează în 
termenul de la 3 la 6 luni de la 

nașterea copilului. 

În același context, propunem 
modificarea în mod corespunzător, 

în înțelesul capitolului I din OUG 

nr.113.2022, a semnificației 
termenului de ”nou-născut”, prev. 

la art. 2, lit. l).  

2. Prin vot. 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr. 113/2022 Forma Senat Amendamente Comisie Motivare 
1. Argumente pentru susținere: 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

Decizională 

3. Art.3, lit. a) – g) 

 

 

„a) mamele care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu 

mai târziu de trei luni de la 

naşterea copilului şi cărora le este 

stabilit, prin dispoziţie scrisă a 

primarului, dreptul la un venit 

minim garantat acordat în baza 

Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările 

ulterioare;  

 

 

b) mamele care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu 

mai târziu de trei luni de la 

naşterea copilului şi care fac parte 

din familii beneficiare de alocaţie 

pentru susţinerea familiei 

acordată în baza Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

 

c) mamele cu dizabilităţi care au 

născut începând cu anul 2022, dar 

nu mai târziu de trei luni de la 

naşterea copilului; 

  

d) mamele care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu 

mai târziu de trei luni de la 

 2. La articolul 3, literele a) – g) se 

modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„a) mamele care au născut începând cu 

anul 2022, dar nu mai târziu de șase luni 

de la naşterea copilului şi cărora le este 

stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim garantat acordat 

în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) mamele care au născut începând cu 

anul 2022, dar nu mai târziu de șase luni 

de la naşterea copilului şi care fac parte 

din familii beneficiare de alocaţie pentru 

susţinerea familiei acordată în baza Legii 

nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

c) mamele cu dizabilităţi care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu mai târziu 

de șase luni de la naşterea copilului; 

 

d) mamele care au născut începând cu 

anul 2022, dar nu mai târziu de șase luni 

de la naşterea copilului, aflate temporar în 

situaţii critice de viaţă, respectiv victime 

ale calamităţilor, ale violenţei domestice, 

persoane dependente şi/sau care se află în 

situaţii deosebite de vulnerabilitate, 

stabilite prin ancheta socială întocmită de 

autorităţile publice cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale sau pe baza 

unui referat de anchetă socială întocmit de 

autorităţile publice cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale la solicitarea 

persoanei sau sesizarea unui terţ; 

1. Argumentația de la Art. 2, lit. 

l): 
2. Prin vot. 

 

Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr. 113/2022 Forma Senat Amendamente Comisie Motivare 
1. Argumente pentru susținere: 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

Decizională 

naşterea copilului, aflate 

temporar în situaţii critice de 

viaţă, respectiv victime ale 

calamităţilor, ale violenţei 

domestice, persoane dependente 

şi/sau care se află în situaţii 

deosebite de vulnerabilitate, 

stabilite prin ancheta socială 

întocmită de autorităţile publice 

cu atribuţii în domeniul asistenţei 

sociale sau pe baza unui referat 

de anchetă socială întocmit de 

autorităţile publice cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale la 

solicitarea persoanei sau 

sesizarea unui terţ; 

  

 

 

 

e) mame care au născut începând 

cu anul 2022, dar nu mai târziu de 

trei luni de la naşterea copilului 

şi care nu deţin acte de identitate 

şi care, din acest motiv, nu pot 

beneficia de drepturile civile;  

 

f) mamele minore care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu 

mai târziu de trei luni de la 

naşterea copilului;  

 

g) mamele care au născut 

începând cu anul 2022, dar nu 

mai târziu de trei luni de la 

naşterea copilului, cetăţeni străini 

e) mame care au născut începând cu anul 

2022, dar nu mai târziu de șase luni de la 

naşterea copilului şi care nu deţin acte de 

identitate şi care, din acest motiv, nu pot 

beneficia de drepturile civile; 

f) mamele minore care au născut începând 

cu anul 2022, dar nu mai târziu de șase 

luni de la naşterea copilului; 

g) mamele care au născut începând cu 

anul 2022, dar nu mai târziu de șase luni 

de la naşterea copilului, cetăţeni străini 

sau apatrizi proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina.” 

Autor amendament: 

Dumitru Viorel Focșa, deputat AUR 
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Nr. 

crt. 

O.U.G. nr. 113/2022 Forma Senat Amendamente Comisie Motivare 
1. Argumente pentru susținere: 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

Decizională 

sau apatrizi proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina.” 

 


