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    AVIZ 

    asupra 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 

sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat, trimis cu adresa nr.PL-x 572 din 11 octombrie 2022, înregistrat cu nr.4c-13/855 

din 12 octombrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 

de 3 octombrie 2022, în condițiile articolului115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 

republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 

(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea 

adăugată. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 

şedinţa din ziua de 8 noiembrie 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 

favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.756 din 29 iunie 2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi de către Biroul permanent.  
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