
 
 

 
                         Bucureşti, 01.11.2022 

                                         Nr. 4c-5/633 

Către,    

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Comisia pentru învăţământ 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat  

(PLx. 572/2022)  

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, transmis prin adresa nr. PLx. 572/2022 din 11 octombrie 2022, înregistrat 

la Comisie sub nr. 4c-5/565 din data de 12 octombrie 2022.   

 Conform prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

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

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.756/29.06.2022, a avizat favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență menționat mai sus, cu observații și propuneri.  

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

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege supus avizării în 

şedinţa din 25 octombrie 2022. 

Conform dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură vă solicită modificarea titlului 

acestui proiect de lege, dacă este cazul, având în vedere că este necesară o corelare între forma 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului în care este specificat un număr de „300 de unităţi de 

învăţământ” și forma adoptată de Senat, în care este specificat un număr de „350 de unităţi de 

învăţământ”. 

           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 

favorabil proiectul de lege.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

                              PREŞEDINTE,           SECRETAR, 

                          Florin-Ionuț BARBU    Constantin BÎRCĂ 
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