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Către,   

           Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

          Comisia pentru învățământ, tineret și sport 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind  programul de alimentație sănătoasă pentru elevii 

din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat   
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre 

avizare cu Proiectul de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii 

din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat   transmis cu adresa nr. 

PLx. 596 din  28 octombrie  2019  şi înregistrat sub nr.4c-5/543/29.10.2019. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.664/01.08.2019, a avizat favorabil proiectul de lege 

sus menţionat. 

           Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3728/16.07.2019, a avizat nefavorabil 

proiectul de lege sus menţionat. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind 

programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și 

gimnazial, de stat și privat în şedinţa din 18 februarie 2020.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind programul de alimentație sănătoasă 

pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat cu 1 

amendament redat în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

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

legilor ordinare. 

 

 
           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

 

     Alexandru STĂNESCU                                         Dan CIOCAN 
 

 

 
 Consilier parlamentar, Ionela Ghiveciu 
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Anexa  

                        AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

crt. 
Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)  

 

Motivarea 

amendamentelor  

0 1 2 3 

 LEGE 

privind programul de 

alimentație sănătoasă pentru 

elevii din învățământul 

obligatoriu primar și gimnazial, 

de stat și privat 

 

 

Nemodificat 

 

1.  Art.5.- (1) Prezenta lege intră în 

vigoare la începutul primei 

vacanțe școlare de vară, pentru a 

permite unităților școlare să 

contracteze noile produse, să 

adapteze cadrul școlar 

programului de alimentație 

sănătoasă și să asigure tranziția de 

la programul prevăzut de 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 96/2002. 

 

(2) La data intrării în vigoare a  

prezentei legi, Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 96 din 16 

august 2002 privind acordarea de 

produse lactate și de panificație 

pentru elevii din clasele I-VIII din 

învățământul de stat și privat, 

precum și pentru copiii preșcolarii 

din grădinițele de stat și private cu 

program normal de 4 ore, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 631 din 26 

august 2002, se abrogă. 

Art.5.-  Prezenta lege intră în 

vigoare la începutul primei 

vacanțe școlare de vară, pentru 

a permite unităților școlare să 

contracteze noile produse, să 

adapteze cadrul școlar 

programului de alimentație 

sănătoasă și să asigure tranziția 

de la programul prevăzut de 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 96/2002. 

 

Se elimină. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a continua 

și programul de 

acordare a 

produselor 

lactate și de 

panificație în 

școli. 
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