
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 07 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/371 

 
RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 

(PLx. 615/2022) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 615 din 17 octombrie 
2022, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 
300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei 

pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Comisie pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru 
muncă și protecție socială, avizul favorabil al Consiliului legislativ nr. 1038/14.09.2022. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 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, precum și modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
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odată cu începerea noului an școlar 2022-2023, suplimentarea cu 50 de unități de învățământ preuniversitar, beneficiare ale programului-pilot, 
numărul total al acestora majorându-se la 350. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 12 octombrie 2022.  
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 07 decembrie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 16 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat, Ministerul Educației; domnul Robert Avram - președinte, Consiliul Național al Elevilor; 
doamna Ariana Dudună - președinte, Asociația Elevilor din Constanța.   

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea Ordonanței de urgență 
a Guvernului Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG 105/2022 

L 196/2016 

Text  
OUG 124/2022 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisii 
(autor 

amendamente) 

Motivare 

1.  
 
 

--- 

 
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.124/2022 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 300 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat, 
precum și pentru modificarea art.97 din 
Legea nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune 

Titlul Legii: Lege 
pentru respingerea 
Ordonanței de urgență 
a Guvernului 
nr.124/2022 pentru 
modificarea 
Ordonanței de urgență 
a Guvernului 
nr.105/2022 privind 
aprobarea continuării 
Programului-pilot de 
acordare a unui suport 
alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 
300 de unități de 
învățământ 
preuniversitar de stat, 
precum și pentru 
modificarea art.97 din 
Legea nr.196/2016 
privind venitul minim 
de incluziune 

Autor: Comisia

 
 
 
Textul art. 
I din OUG 
este deja 
abrogat 
prin OUG 
145/2022 
 
 
Textul art. 
II din 
OUG și-a 
produs 
deja 
efectele 
 

2.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.124 din 14 
septembrie 2022 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
105/2022 privind aprobarea continuării 

Articol unic. - Se 
respinge Ordonanța 
de urgență a 
Guvernului nr.124 din 
14 septembrie 2022 
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Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 300 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și pentru 
modificarea art.97 din Legea 
nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.909 
din 15 septembrie 2022, cu 
următoarele modificări și 
completări: 

pentru modificarea 
Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 
105/2022 privind 
aprobarea continuării 
Programului-pilot de 
acordare a unui suport 
alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 
300 de unități de 
învățământ 
preuniversitar de stat, 
precum și pentru 
modificarea art.97 din 
Legea nr.196/2016 
privind venitul minim 
de incluziune, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.909 din 15 
septembrie 2022. 

Autor: Comisia 
3.   

 
 

--- 

Titlul Ordonanței: 
Ordonanță de urgență 
pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 105/2022 
privind aprobarea 
continuării Programului-
pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 300 
de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, 
precum și pentru 

 
 
 
 
 

--- 
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modificarea art.97 din 
Legea nr.196/2016 privind 
venitul minim de incluziune

4.  
 
 
 
 

--- 

Art. I – Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 105/2022 
privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 300 de 
unități de învățământ 
preuniversitar de stat, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 657 
din 30 iunie 2022, se modifică 
după cum urmează:

 
 
 

--- 

  

5.  
Titlul Ordonanței: Ordonanța de 
urgență privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 300 
de unități de învățământ 
preuniversitar de stat 

1. Titlul va avea următorul 
cuprins: 
”Ordonanța de urgență privind 
aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 350 de 
unități de învățământ 
preuniversitar de stat”

 
 

 
--- 

  

6.  
 
 
Art. 1. - (1) În anul școlar 2022-
2023, pe perioada desfășurării 
cursurilor, preșcolarilor și elevilor 
din 300 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, denumite în 
continuare unități-pilot, li se 
acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar constând într-o 

2. La articolul 1, alienatele 
(1) și (2) vor avea următorul 
cuprins: 
Art. 1 - (1) În anul școlar 
2022-2023, pe perioada 
desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 
350 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, 
denumite în 
continuare unități-pilot, li se 

1. La articolul I punctul 2, alineatul 
(1) al articolului 1 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 1.- (1) În perioada desfășurării 
cursurilor, preșcolarilor și elevilor li se 
acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport 
alimentar constând într-o masă caldă 
sau într-un pachet alimentar, în cazul în 
care masa caldă nu poate fi asigurată, în 
limita unei valori zilnice de 15 
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masă caldă sau într-un pachet 
alimentar, în cazul în care masa 
caldă nu poate fi asigurată, în 
limita unei valori zilnice de 15 
lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. 
 
 
 
(2) Pe durata de implementare 
prevăzută la alin. (1), personalul 
necesar desfășurării Programului-
pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 300 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat, 
denumit în continuare Programul-
pilot, poate fi suplimentat, la 
solicitarea unităților-pilot, prin: 
a) angajarea unor categorii de 
personal pe perioada 
implementării programului, cu 
încadrarea în numărul total de 
posturi aprobat la nivelul 
inspectoratului școlar, în baza 
analizei cu privire la personalul 
necesar implementării 
programului, realizată de 
inspectoratul școlar; 
b) detașare sau delegare de 
personal din cadrul autorităților 
administrației publice locale, cu 
modificarea corespunzătoare a 
fișei postului, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 53/2003 - 

acordă, zilnic, cu titlu gratuit, 
un suport alimentar constând 
într-o masă caldă sau într-un 
pachet alimentar, în cazul în 
care masa caldă nu poate fi 
asigurată, în limita unei valori 
zilnice de 15 lei/beneficiar, 
inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată. 
(2) Pe durata de implementare 
prevăzută la alin. (1), 
personalul necesar 
desfășurării Programului-pilot 
de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 350 de unități de 
învățământ preuniversitar de 
stat, denumit în 
continuare Programul-pilot, 
poate fi suplimentat, la 
solicitarea unităților-pilot, 
prin: 
a) angajarea unor categorii de 
personal pe perioada 
implementării programului, 
cu încadrarea în numărul total 
de posturi aprobat la nivelul 
inspectoratului școlar, în baza 
analizei cu privire la 
personalul necesar 
implementării programului, 
realizată de inspectoratul 
școlar; 
b) detașare sau delegare de 
personal din cadrul 

lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și ale Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
 

autorităților administrației 
publice locale, cu modificarea 
corespunzătoare a fișei 
postului, cu respectarea 
prevederilor Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.”

7.  
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

2. La articolul I, după punctul 2 se 
introduce un nou punct, pct.21 , cu 
următorul cuprins: 
„21. La articolul 1, după alineatul 1, 
se introduc două noi alineate, alin. 
(11) și (12), având următorul cuprins:
(11) În anul școlar 2022 - 2023, în 
perioada desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 350 de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat, denumite în continuare unități-
pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, 
un suport alimentar, conform alin. (1). 
(12) Numărul de unități de 
învățământ preuniversitar de stat cărora 
li se acordă suport alimentar va crește 
cu 25% în fiecare an școlar față de anul 
precedent, până când toate unitățile de 
învățământ sunt înrolate în „Programul 
Masă caldă”. În urma evaluării anuale 
a impactului „Programului Masă caldă” 
se poate stabili prin hotărâre a 
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Guvernului un număr mai mare de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat cărora li se acordă suport 
alimentar.” 

8.  
 
 
Art. 2. - (1) Finanțarea 
Programului-pilot în perioada 
desfășurării cursurilor 
preșcolarilor și elevilor din 300 de 
unități de învățământ 
preuniversitar de stat, în anul 
școlar 2022-2023, se alocă 
bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale 
municipiilor pe raza cărora se află 
unitățile-pilot, din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului 
București, astfel: în anul 2022 
suma de 147.000 mii de lei, iar în 
anul 2023 suma de 207.900 mii de 
lei. 
 

3. La articolul 2, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
”(1) Finanțarea Programului-
pilot în perioada desfășurării 
cursurilor preșcolarilor și 
elevilor din 350 de unități de 
învățământ preuniversitar de 
stat, în anul școlar 2022-2023, 
se alocă bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale 
municipiilor pe raza cărora se 
află unitățile-pilot, din sume 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, astfel: 
în anul 2022 suma de 147.000 
mii de lei, iar în anul 2023 
suma de 207.900 mii de lei.” 

 
 

---- 

  

9.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, pct.4, cu 
următorul cuprins: 
„4. După articolul 4, se introduce un 
nou articol, art.41, cu următorul 
cuprins:
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--- 

 
 

--- 

„Art.41.- (1) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot, în procedura de 
atribuire a contractelor de 
furnizare/servicii a alimentelor și a 
mesei calde, respectă lanțul scurt de 
aprovizionare. 
(2) Prin lanț scurt de aprovizionare se 
înțelege circuitul de aprovizionare care 
implică un număr limitat de operatori 
economici angajați în activități de 
cooperare și de dezvoltare economică 
locală, precum și relații geografice și 
sociale strânse între producători, 
procesatori și consumatori. 
(3) În sensul prevederilor alin.(1), 
lanțul scurt de aprovizionare se 
organizează astfel: 
a) Lanțul 1 - la nivel de comună/oraș; 
b) Lanțul 2 - la nivel de oraș/ municipiu 
și comune învecinate conform 
arondării din Ordinul PANAF nr.3631 
din 11 decembrie 2015 pentru 
aprobarea competenței teritoriale de 
administrare, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.939 din 18 
decembrie 2015; 
c) Lanțul 3 - la nivel de județ; 
d) Lanțul 4 - la nivel regional, pe 
teritoriu României, conform NUTS 2; 
e) Lanțul 5 - la nivel regional, pe 
teritoriul României, conform NUTS 1; 
f) Lanțul 6 - la nivel național; 
g) Lanțul 7 - la nivelul Uniunii 
Europene.
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(4) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot sunt obligate să 
respecte și să aplice lanțul scurt de 
aprovizionare în ordine crescătoare, în 
mod gradual, începând de la Lanțul 1 
până la Lanțul 7. 
(5) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot pot accesa lanțul 
scurt de aprovizionare superior doar 
dacă: 
a) produsul alimentar nu există în lanțul 
scurt de  aprovizionare curent; 
b) produsul alimentar din cadrul 
lanțului scurt de aprovizionare curent 
nu îndeplinește standardele de calitate 
pentru activitatea economică 
desfășurată; 
c) prețul de achiziție al produsului 
alimentar din cadrul lanțului scurt de 
aprovizionare curent este mai mare 
decât cel din cadrul lanțului scurt de 
aprovizionare superior.” 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. II – Articolul 97 din 
Legea nr. 196/2016 privind 
venitul minim de incluziune, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 882 din 3 noiembrie 
2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează cu un nou 
alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
 

--- 

 Art. 93 
(1) În termen 
de 60 de zile 
de la data 
publicării 
prezentei legi 
în Monitorul 
Oficial al 
României, 
Partea I, 
Ministerul 
Muncii, 
Familiei, 
Protecţiei 
Sociale şi 
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Art. 97 - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 
2023, cu excepția art. 95, care intră 
în vigoare la data de 1 martie 2022. 
(OUG 130/2021) 
 

--- 

 
 

--- 
 
 
"(2) Art. 93 alin. (1) intră în 
vigoare la data de 15 
septembrie 2022." 

Persoanelor 
Vârstnice 
elaborează 
normele 
metodologice 
de aplicare a 
prevederilor 
acesteia, care 
se aprobă prin 
hotărâre a 
Guvernului.

 


