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RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material 
categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de 

sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestuia 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.348 din data de 14 iunie 2022, spre dezbatere pe 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin 
material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc 
de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri de distribuire a acestuia. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92, 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa 
din data de 7 iunie 2022, adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia 
României. 
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Consilului Economic şi Social, Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei, pentru industrii 
şi servicii, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri temporare, denumite „Sprijin pentru Româniaˮ, până la data de 31.12.2022, pentru 
sprijinul material al unor categorii de populaţie vulnerabile. Sprijinul material are drept scop 
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compensarea unei părţi din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, 
prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse 
alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde. Sprijinul material este suportat 
parţial din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, fiind asimilat prestaţiilor, nu 
se consideră venit, în înţelesul dispoziţiilor legale în vigoare, nu se impozitează şi nu 
reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări 
sociale de sănătate sau contribuţia asiguratorie pentru muncă. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința din data de 
14 februarie 2023. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Andreea Anamaria Naggar, secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 
lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru pentru 
muncă şi protecţie socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare 
pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de 
deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, în forma adoptată de 
Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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