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         București, 10 octombrie 2022 

  

AVIZ  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale 

„StudentInvest" și „FamilyStart", precum și pentru modificarea art.128 alin.(1) 

din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

 

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

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

și sport  a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind 

aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" și „FamilyStart", precum și 

pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, trimisă cu adresa nr. PLx. 508/2022 din 26 

septembrie 2022, și înregistrată la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-25/133 din 

27 septembrie 2022. 

 

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

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Camera 

Deputaților este Cameră decizională.  

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programelor 

guvernamentale de creditare „StudentInvest" și „FamilyStart" precum și modificarea 

alin.(1) al art.128 din Legea nr.272/2004, în sensul majorării alocației lunare de 

plasament de la 1.20 ISR la 1.808 ISR. De asemenea, se stabilește alocația de hrană 

pentru copiii din serviciile de tip rezidențial la 22 de lei pe zi și bani de nevoi personale 

în cuantum de 150 de lei pe lună, asigurându-se astfel cadrul necesar garantării unui 

nivel de viață decent pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială, pentru care 

menținerea alături de familiile naturale nu a fost posibilă, iar statul român a devenit 

singurul responsabil de creșterea și îngrijirea acestora 
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul 

de  lege în ședința din 10 octombrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

acorde aviz favorabil proiectului de Lege, în forma transmisă Comisiei pentru tineret 

și sport de către Biroul Permanent. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 
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