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Comisiapentru muncă, famiBe 
şi protecţie socială

!NrJCXVlI/lS3/2022

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2022 
privind aprobarea programelor guvernamentale „Studentinvest" şi „FamilyStart", precum şi 

pentru modificarea art.128 alin.(l) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L434/2022, a fost 
sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2022 
privind aprobarea programelor guvernamentale „Studentinvest" şi „FamilyStart", precum şi 
pentru modificarea art.128 alin.(l) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, iniţiator Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programelor 
guvernamentale de creditare „Studentinvest" şi „FamilyStart"cât şi modificarea alineatului (1) al 
articolului 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării alocaţiei lunare de 
plasament de la 1.20 ISR la 1.808 ISR. De asemenea, se stabileşte alocaţia de hrană pentru copiii 
din serviciile de tip rezidenţial la 22 de lei pe zi şi bani de nevoi personale în cuantum de 150 de 
lei pe lună, asigurându-se astfel cadrul necesar garantării unui nivel de viaţă decent pentru copiii 
aflaţi în sistemul de protecţie specială, pentru care menţinerea alături de familiile naturale nu a 
fost posibilă, iar statul român a devenit singurul responsabil de creşterea şi îngrijirea acestora.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic şi Social a analizat proiectul de lege şi l-a avizat nefavorabil.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite 

avizul cu nr. 627-FAVORABIL,
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul 

cu nr 458 FAVORABIL.
Comisia pentru tineret şi sport transmite avizul cu nr. 97-FAVORABIL.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, reprezentanţi ai 
Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Având în vedere argumentele prezentate de reprezentantul Guvernului, în şedinţa din 
13 septembrie 2022, membrii Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să adopte raport de admitere.

în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de admitere şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constituţie.



Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(7) pct. 1 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată.
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