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DEZBATERE 
Tema: Alimentație sănătoasă și suport alimentar în unitățile de învățământ 

preuniversitar.  
Principalele subteme ce vor fi analizate sunt: ce înseamnă alimentație sănătoasă; rolul 

și importanța alimentației sănătoase pentru copii și tineri; importanța asigurării unui pachet 
alimentar și corelarea acestei acțiuni cu prezența la școală; alimentație și nutriție în școli; 
programele europene de încurajare a consumului de fructe și de distribuire a laptelui în școli; 
obezitatea infantilă.  

Context: Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din 
învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat. PLx. 596/2019. Raport comun 
cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Propunere legislativă 
privind programul "Masa la Școală" pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și privat, 
primar și gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun suplimentar cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. Proiect de Lege pentru asigurarea unei 
alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și 
confesionale, autorizate sau acreditate. PLx. 203/2021. Raport comun cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru sănătate și familie. Propunere 
legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în 
unitățile de învățământ preuniversitar. PLx. 103/2022. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate și familie. 

Miercuri, 13 aprilie 2022 și joi, 14 aprilie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Marti, 12 martie 2022 

Ședință comună cu Comisia pentru tineret și sport 
 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 
președintele Comisiei pentru învățământ. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

ioana.minzu
Original



2 

 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că Plx. 48/2022 are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea art. 42 și 43 din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru armonizarea acesteia cu Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește 
desfășurarea procesului instructiv și educativ al antrenamentului sportiv. Se dorește 
actualizarea cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a instituțiilor publice sau private 
ce au rol în domeniul sportului de performanță, anume federații sportive, academii sportive, 
cluburi sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, se propune separarea 
Federației Sportului Universitar de cel Școlar. 
 Domnul senator Constantin-Bogdan Matei, inițiator, a explicat că inițiativa are menirea 
să armonizeze Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu Legea educației naționale 
nr.1/2011 în ceea ce înseamnă desfășurarea procesului instructiv educativ și al antrenamentului 
sportiv. Totodată, se dorește actualizarea cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a 
instituțiilor publice sau private ce au rol în domeniul sportului de performanță. Implicarea 
companiilor private este un lucru necesar din punct de vedere al finanțării activităților sportive 
școlare. Se dorește și creșterea calitativă a competițiilor sportive școlare la nivel național, dar 
și o separare a acestora din punct de vedere organizațional.  
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației susține  
inițiativa cu propunerile Ministerului care au fost preluate ca și amendamente. În ceea ce 
privește amendamentul de completare cu art. 2542 a Legii nr. 1/2011, Ministerul nu susține 
adoptarea, fiind de fapt preluarea din legislația secundară a unui alineat, anume art. 4 alin. (2) 
din Ordinul 5578/2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar, care este în vigoare în prezent. Domnul secretar de 
stat a amintit de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a considerat că avizele impuse 
de către liceele vocaționale confesionale/ teologice creează o situație discriminatorie față de 
toate celelalte școli care au dreptul să-și selecteze personalul didactic.  
 Doamna deputat Oana-Silvia Ţoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport, a 
întrebat care este gradul de acces pe care îl au cluburile sportive la infrastructura sportivă 
școlară, care sunt piedicile pe care le întâmpină acestea și cum pot fi ele înlăturate prin această 
inițiativă.  
 Domnul senator Constantin-Bogdan Matei a menționat că gradul de acces pe care îl au 
cluburile sportive la infrastructura sportivă școlară este aproape zero, referindu-se la pozițiile 
orare existente, astfel ca cei care fac parte din cluburi școlare și licee cu profil sportiv/clase 
vocaționale de sport să poată să facă sport de performanță. Uneori, sunt programate unele clase 
de la ora 7 dimineața, înainte de începerea cursurilor. Unui sportiv de performanță trebuie să i 
se acorde un program de antrenament corespunzător. Regulamentul de organizare și 
funcționare al cluburilor sportive școlare menționează că au prioritate grupele de performanță, 
acest lucru nu se întâmplă. Există cazuri când se închiriază aceste spații fără a se ține cont de 
prioritate.  
 Domnul vicepreședinte Valeriu Atanasiu Onuţ a precizat că situația relatată de către 
inițiator este una reală, dar că există probleme legate de cele două finanțări: din partea unității 
administrativ-teritoriale de care aparține unitatea de învățământ, din partea clubului sportiv 
școlar de Ministerul Educației. Trebuie găsită soluția pentru ca aceste două finanțări să fie 
complementare. Mai apare o problemă în cazul închirierilor sau al alocărilor acestor spații către 
cluburi: plata utilităților, a personalului de curățenie și de pază, deci o cheltuială în plus, care 
sunt susținute în mod normal de UAT-uri. Cine susține aceste cheltuieli? Ar fi bine dacă 
Ministerul Educației ar avea fonduri să investească în structura cluburilor sportive școlare. A 
susținut includerea variantei ca învățământul sportiv să fie posibil de la clasa pregătitoare și 
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amendamentele Ministerului. Chiar dacă unii copii nu au aptitudini pentru sport de 
performanță, trebuie să practice sportul ca și amatori. 
  Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un raport de adoptare cu amendamente 
admise, conform discuțiilor avute și la începutul ședinței unde s-au conturat amendamente 
agreate. Inițiatorul a fost de acord cu eliminarea sintagmei de ”acces gratuit”. De asemenea, 
domnul deputat Ioan Cupșa a propus eliminarea principiului specificității cât și a unei litere 
din amendament, lit. a), și suntem de acord.  
 Domnul vicepreședinte Vasile Cîtea a menționat că nu este de acord cu separarea 
Federației Sportului Universitar de cel Școlar. Educația fizică școlară și universitară și sportul 
școlar și universitar sunt componente  în cadrul Sistemului național de educație fizică și sport 
cu conexiuni multiple, în permanentă relație de interdependență. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat că trebuie făcută trimitere la amendament la lit. 
i) și s).  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a fost de acord cu aceste precizări.  
 Doamna deputat Diana Morar a precizat că pot apare probleme de neconstituționalitate 
și a rugat autorul amendamentului să facă câte precizări având în vedere că avizul cultelor a 
fost infirmat printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde s-a purtat un litigiu pe 
acest temei legal atunci când el era la rang de metodologie, aprobat prin ordin de ministru. 
Acest aviz al cultelor mai poate fi inclus în lege în această situație? 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că Parlamentul, ca și organ legislativ, 
legiferează conform principiului de drept. Suntem Legislativ, deci legiferăm.  
 Membrii celor două Comisii au hotărât, cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, să supună 
plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare cu amendamente admise. 
   
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 

- senator Constantin-Bogdan Matei.  
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar înlocuit 
parțial de domnul deputat Viorel Salan, Rodica-Luminiţa Barcari - secretar, Filip Havârneanu 
- secretar, Cătălina Ciofu, Bulai Oana-Gianina - înlocuită de doamna deputat Alexandra Huțu, 
Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-
Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin 
Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela 
Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință a fost absent domnul deputat Mihai-Laurențiu Polițeanu. 
 

DEZBATERE 
 

 În deschidere, doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că acordarea unei 
mese calde pentru elevii din învățământul preuniversitar trebuie să fie o prioritate, contribuind 
în acest fel la reducerea abandonului școlar. A amintit că în portofoliul Comisiei sunt patru 
inițiative care au ca obiect de reglementare alimentația sănătoasă și masa caldă în școli. 
Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat a fost implementat în anul 2016, desfășurându-se în anii 
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școlari 2016-2017, 2017-2018, respectiv 2018-2019. Programul s-a extins la 150 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat în anul 2020.   

Doamna consilier prezidențial Diana-Loreta Păun a susținut că obezitatea tinde să 
devină o problemă majoră de sănătate publică atât în România, cât și la nivel global, iar 
impactul la nivelul copilului și adolescentului este foarte mare. Institutul Național de Sănătate 
Publică a raportat în anul 2018 o incidență a obezității de 18,6% la copiii români, cele mai 
afectate grupe de vârstă fiind 10-14 ani și 15-19 ani. Obezitatea nu este doar o problemă de 
estetică, ci o problemă care afectează major bunăstarea fizică și psiho-emotională a pacientului, 
este factor de risc pentru o multitudine de afecțiuni, de la boli cardiovasculare la boli articulare 
și chiar cancer. Mai mult, conform studiilor de specialitate, pe parcursul vieții lor, copiii care 
se confruntă cu această afecțiune se vor întâlni cu un diagnostic psihiatric. În egală măsură a 
adus în discuție și tulburările de comportament alimentar de tipul anorexiei nervoase și 
bulimiei nervoase, afecțiuni frecvent întâlnite la vârsta adolescenței. Afectarea sănătății 
generațiilor viitoare trebuie oprită și trebuie să constituie o prioritate de țară. În acest context, 
a prioritiza dialogul privind importanța promovării unei alimentații sănătoase pentru această 
categorie de vârstă la cel mai înalt nivel pe agenda publică este un act de necesitate și de 
responsabilitate. Atunci când se vorbește de o alimentație sănătoasă trebuie avute în vedere 
politici de conștientizare a importanței distribuției meselor pe parcursul zilei, a modului corect 
de alegere a alimentelor, a calității acestora, a modului corect de preparare, precum și evitarea 
contaminărilor bacteriene. Toate aceste aspecte trebuie abordate integrat într-o politică unitară 
care cuprinde promovarea unui stil de viață sănătos și a educației pentru sănătate. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației este 
preocupat în permanență de asigurarea unui învățământ centrat pe competențe și pe valori. Una 
dintre aceste priorități o reprezintă cultivarea în rândul elevilor a ceea de înseamnă un stil de 
viață sănătos prin dezvoltarea unor proiecte și programe pe zona de alimentație. Programul-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat s-a extins la 150 de unități de învățământ preuniversitar de 
stat, impactul fiind cel scontat, respectiv reducerea abandonului școlar. Intenția Guvernului 
României este de a crește progresiv numărul unităților de învățământ în care se va implementa 
acest program, având în vedere costurile necesare și impactul bugetar. Pentru a răspunde 
nevoilor unităților de învățământ din anumite zone, Ministerul Educației a lansat „Programul 
Național pentru Reducerea Abandonului Școlar” (PNRAS), prin care se finanțează anumite 
activități în unitățile de învățământ considerate vulnerabile. În prezent, au depus cerere de 
finanțare 1474 unități de învățământ, au fost declarate eligibile 1431 de unități, iar pentru 
finanțare au fost selectate 1391 de unități de învățământ care vor primi granturi în medie de 
138.000 euro+TVA, granturi din care va asigura, pe lângă activități de pregătire a copiilor și 
de formare a profesorilor, și această componentă de asigurare a serviciilor de masă caldă. 
Există preocupare și se caută cele mai bune soluții pentru a promova în rândul copiilor 
principiile unui stil de viață sănătos pornind de la alimentație, de la practicarea sportului. 

Domnul secretar de stat Sorin Moise a susținut că, în contextul în care Organizația 
Națiunilor Unite a declarat că traversăm deceniul de acțiune privind alimentația, se recunoaște 
necesitatea de reorganizare a sistemelor alimentare în vederea asigurării unei alimentații mai 
sănătoase și a unei nutriții mai bune prin schimbarea modelelor de consum și de producție a 
alimentelor printr-o abordare mai cuprinzătoare într-un mod mai durabil și mai sănătos, bazat 
pe principiile economiei circulare și sustenabilității. Pentru construirea unui sistem alimentar 
sănătos și durabil, educația trebuie să reprezinte o preocupare continuă și permanentă, atât ca 
drept fundamental, cât și ca egalitate de oportunități la care trebuie să aibă acces fiecare familie 
în cadrul democrațiilor în continuă schimbare. Preocupările pentru educarea consumatorilor ar 
trebui să se adreseze în mod special copiilor și părinților, liceenilor și tinerelor generații prin 
programele/campaniile care au misiunea de a informa despre produse și rețete, calitatea și 
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originea alimentelor, precum și despre modul de producție și trasabilitate pentru orientarea 
mentalităților spre o alimentație sănătoasă, echilibrată, diversificată și durabilă. În acord cu 
strategia de biodiversitate adoptată de Comisia Europeană, pentru construirea unui sistem 
alimentar sănătos și durabil, România este capabilă să furnizeze consumatorilor prin 
intermediul circuitelor agroalimentare scurte produse proaspete. În acest sens, pentru 
menținerea și creșterea consumului de fructe și legume proaspete, precum și a laptelui în școli, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat împreună cu Ministerul Sănătății și 
Ministerul Educației o strategie cu accent pe sănătate și educație pentru implementarea în 
România începând cu anul școlar 2017-2018 a „Programului pentru școli al Uniunii Europene”, 
program care a unit cele două scheme existente la acea vreme. Acest program promovează pe 
de-o parte creșterea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la beneficiile consumului 
de alimente proaspete și nutritive, iar pe de altă parte susținerea producției și economiei locale 
și, implicit, a producătorilor fermieri români. Politica Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale în domeniul calității produselor agricole și alimentare oferă producătorilor români 
instrumente corespunzătoare de identificare și promovare a acelor produse care au 
caracteristici calitative specifice, precum și suport necesar și accesarea piețelor. Astfel, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține direcționarea finanțării alocate achizițiilor  
publice de alimente către producătorii români prin propunerea introducerii unor criterii 
calitative legate de apropierea locului de consum cu cel de producție în licitațiile publice de 
alimente. 

Doamna Daniela Călugăru, consilier în cadrul Ministerului Educației, a menționat că 
alimentația sănătoasă presupune două componente: o componentă care ține de partea 
curriculară și o componentă care ține de implementare și partea practică a proiectelor. Partea 
curriculară se referă la noțiuni legate de stil de viață sănătos și sănătatea alimentației, care se 
pot regăsi în disciplinele din trunchiul comun, dar și în discipline din curriculum la decizia 
școlii. În unitățile de învățământ se desfășoară activități extrașcolare, fie la inițiativa unităților 
de învățământ, fie realizate în parteneriat cu comunitatea locală sau cu diferite structuri 
specializate în domeniu. Partea de curriculum la decizia școlii vizează opționale care pot fi 
inițiate la nivel local sau la nivel național, cum ar fi disciplina educație pentru sănătate, care 
are un domeniu distinct - sănătatea alimentației. Programul „Masă caldă” contribuie la 
reducerea abandonului școlar și la o prezență mai activă a elevilor. Acest program presupune 
acordarea suportului alimentar în condiții de securitate alimentară, respectând ordinele 
direcțiilor sanitar-veterinare și recomandările Ministerului Sănătății. ”Programul pentru școli 
al României” este un program care, pe lângă componența efectivă de distribuire a produselor 
lactate, produselor de panificație și a fructelor și legumelor în unitățile de învățământ, are și o 
componentă educativă care vizează în mod deosebit vizite la ferme, la instituții agricole, unde 
elevii pot face și o degustare. Ministerul Educației este deschis oricăror propuneri pentru a 
îmbunătăți calitatea actului educativ în ceea ce privește formarea unui stil de viață sănătos, cu 
accent pe sănătatea alimentației. 

Domnul primar Nicolae Pandea, vicepreședintele Asociației Comunelor din România, 
a susținut că masa caldă ar fi un mare beneficiu pentru toți elevii din învățământul românesc, 
atât preșcolar cât și primar și gimnazial. Există țări mai avansate în care se oferă suport 
alimentar de mult mai mulți ani și ar trebui depuse mai multe eforturi din partea tuturor. În 
urma discuțiilor cu primarii care au implementat programul în școli, într-o singură localitate se 
oferă masă caldă, în celelalte fiind vorba de un sandwich. În mediul urban există posibilitatea 
colaborării cu firmele specializate, dar în mediul rural, având în vedere și distanța dintre școală 
și oraș și faptul că nu există firme specializate, este mai greu de oferit o masă caldă elevilor, 
însă cu voință, organizare și sprijin din partea bugetului de stat acest lucru este posibil.  

Domnul președinte Adrian Streinu-Cercel a subliniat diferența dintre masă caldă și 
alimentație sănătoasă. A precizat că există trei elemente importante care trebuie puse unul 
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lângă celălalt: alimentația sănătoasă de sine stătătoare, dar pe principii științifice, o educație 
pentru sănătate care să cuprindă elemente de igienă alimentară și nu în ultimul rând medicina 
școlară. Medicina școlară ar trebui să sesizeze din timp apariția elementelor de obezitate la 
copil și să consilieze copilul respectiv în așa fel încât să-i ofere o cale de corectare a deficitelor 
în alimentație. Foarte importantă este și partea de stomatologie pediatrică, întrucât, dacă dinții  
nu sunt sănătoși apar o serie de tulburări la nivelul tractului digestiv. 

Domnul prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a menționat că alimentația sănătoasă 
reprezintă temelia unui sistem de viață sănătos ulterior. Conceptul de obezitate face legătură 
între două afecțiuni care reprezintă o problemă de sănătate publică majoră: diabetul zaharat și 
bolile cardiovasculare. Diabetul zaharat afectează aproximativ 1 din 9 români de vârstă adultă, 
iar obezitatea reprezintă piatra de temelie pentru cele mai multe din aceste cazuri. Obezitatea 
are o legătură foarte importantă și cu bolile cardiovasculare și afectează toate organele și 
sistemele organismului. Alimentația sănătoasă la copii este punctul de plecare cel mai 
important deoarece, obezitatea era văzută rar în rândul copiilor în trecut, dar făcând o paralelă 
cu anul 2010 la nivelul Uniunii Europene numărul de cazuri de obezitate la copii s-a dublat. 
Estimările arată că în anul 2030, dacă tendința actuală este una constantă, aproximativ 440.000 
de copii vor suferi de obezitate. România se poziționează în rândul țărilor cu cea mai crescută 
rată de ridicare a incidenței obezității la copil. Practic, în fiecare an vom avea cu aproximativ 
5,5% mai mulți copii cu obezitate comparativ cu anul trecut. Alimentația sănătoasă poate să 
înceapă în școli, masa caldă având un impact major asupra ceea ce poate însemna 
managementul acestei probleme de sănătate publică. A adăugat faptul că facultățile de 
medicină pot contribui cu propuneri în ceea ce privește meniurile standard care să fie valabile 
pentru anumite grupe de vârstă și acolo unde se va considera oportun să poată fi utilizate, ele 
fiind considerate validate. 

Doamna conf. dr. Maria Nițescu, Institutul Național de Sănătate Publică, a susținut că 
alimentația sănătoasă ca și componentă a stilului de viață sănătos reprezintă cea mai importantă 
cale de prevenție a bolilor cronice netransmisibile. Educația nutrițională în școli ca și curriculă 
obligatorie ar trebui să fie implementată, fiind nevoie de acest tip de educație de la vârste 
fragede. Mediul universitar poate să își aducă contribuția la ceea ce înseamnă elaborarea 
ghidurilor și protocoalelor de alimentație sănătoasă în școli, nefiind vorba doar despre o masă 
caldă, ci și de asigurarea unor meniuri pe baza unor recomandări nutriționale și calorice 
adecvate fiecărei grupe de vârstă, standarde de gastrotehnie, standarde pentru siguranța 
alimentului. O masă caldă poate fi benefică, dar în același timp poate expune copiii la risc de 
îmbolnăvire dacă nu sunt respectate anumite condiții.  

Doamna conf. univ. dr. Cornelia-Gabriela Bala, Universitatea de Medicină și Farmacie 
Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice, a susținut că 
Legea nr.123/2008 poate servi ca bază de pornire pentru crearea anumitor 
standarde/recomandări pentru masa caldă în școli, la care se adaugă elemente mai recente 
legate de alimentația sănătoasă. Problematica obezității la copii reprezintă o provocare pentru 
sistemele de sănătate și este abordată într-un context mai larg în Planul național de luptă 
împotriva obezității la care se lucrează în prezent. 

Doamna dr. Mirela Nedelescu, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” 
din București, a subliniat importanța educației pentru sănătate și nevoia de specialiști care să 
aducă elevilor cunoștințe legate de normele de siguranță alimentară, calitatea alimentelor, 
recomandări de consum. În cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 150 de unități există variante orientative de meniuri elaborate de către 
Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică, iar acele variante de meniuri 
pot fi îmbunătățite cu ajutorul nutriționiștilor din mediul universitar. 
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Doamna prof. univ. dr. Norina Consuela Fornea, decan, Facultatea de Medicină 
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a menționat că 
inexistența unui program actual de fluorizare și de profilaxie în domeniul sănătății orale duce 
la nevoia gândirii unui pachet necariogen pentru copil. A susținut dezvoltarea medicinii școlare 
și în domeniul medicinii stomatologice astfel încât, încă de la grădiniță să poată fi stopate 
afecțiunile în această direcție. 

Domnul cercetător științific Daniel Arpinte, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al 
Academiei Române, a menționat că oferirea unui sandwich în locul unei mese calde acoperă 
aproximativ 70% din necesarul caloric unui copil și până la 50% din necesarul caloric unui 
adolescent. Un punct forte al programului este derularea și în zonele dezavantajate, unde există 
cele mai mari riscuri de creștere a obezității și supraponderabilității. Copiii din medii 
defavorizate sunt cei mai expuși riscului deoarece aceștia accesează alimentație sărac nutritivă, 
motiv pentru care rata obezității în rândul acestora este de două ori mai mare decât în rândul 
copiilor care nu aparțin grupurilor vulnerabile. Normele în baza căruia programul funcționează 
conțin și o estimare a necesarului caloric pe care copiii ar trebui să îl aibă în funcție de vârstă. 
A considerat că suportul nutrițional ar trebui completat de măsuri de recuperare educațională, 
sprijin pentru familiile vulnerabile, în acest fel ajungându-se la un impact semnificativ al 
reducerii abandonului școlar. 

Doamna Maria Zamfirache, medic școlar, Societatea Medicilor din Colectivitățile de 
Copii și Tineri, a susținut întărirea rețelei de medicină școlară inclusiv în mediul rural, 
necesitatea introducerii educației pentru sănătate în trunchiul comun, dar și a unor elemente de 
educație nutrițională, elaborarea de ghiduri de nutriție și rețetare adaptate pentru fiecare vârstă. 
Este necesar sprijinul specialiștilor nutriționiști în elaborarea meniurilor standardizate, dar și 
formarea profesională a personalului din grădinițe și cantine. 

Doamna Cristina Adam a menționat că Asociația Salvați Copiii lucrează din anul 1998 
pe aspecte privind educația pentru sănătate în școli, pentru informarea copiilor prin activități 
practice și formarea cadrelor didactice. În perioada 2017-2021 au fost implicați în astfel de 
activități, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la bazele unei nutriții sănătoase, 
peste 108.000 copii la nivel național din peste 150 de localități din mediul urban și rural.  În 
ceea ce privește nutriția, a susținut importanța amenajării de locuri în școli în care să se 
gătească mâncare caldă pentru copii. În urma unor calcule efectuate, pentru oferirea de masă 
caldă în zilele de școală unui copil timp de un an, bugetul alocat per copil ar fi de 2730 de lei. 

Domnul Vlachos Fotios, specialist în nutriție, a subliniat importanța colaborării 
medicilor și a specialiștilor nutriționiști în elaborarea meniurilor din punct de vedere caloric, 
dar și hrănitor. Nu este de ajuns ca educația pentru alimentație să se facă doar în școală, trebuie 
făcută cu precădere acasă. Un motiv pentru care implementarea programului pentru masă caldă 
în Grecia nu a funcționat a fost faptul că părinții hrăneau copiii acasă după cum considerau 
oportun. Este importantă implicarea tuturor factorilor pentru obținerea unor rezultate concrete, 
astfel ca în mediul școlii copilul să nu poată găsi nimic din ceea ce nu este bun pentru el, 
profesorii să fie un exemplu, profesorii de educație fizică trebuie să se mobilizeze, medicii și 
specialiștii nutriționiști să lucreze împreună, dar nu în ultimul rând părinții să ofere atenție 
sporită și îngrijire copiilor. 

Domnul Eugen Ilea a sugerat coroborarea celor patru proiecte legislative într-unul 
singur și a amintit de Legea nr.38/2019 care presupune introducerea în trunchiul comun a 
educației pentru sănătate. În ceea ce privește suportul alimentar, a susținut că masa caldă oferită 
în cadrul programului „Școală după școală” este avizată de un medic nutriționist și este 
important ca fiecare copil, la nivel național, să beneficieze de o masă caldă și o alimentație 
sănătoasă. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a subliniat importanța nutriției copiilor și nevoia 
supravegherii medicale în școli. Peste o treime din copii sunt obezi, iar pandemia a oferit toate 
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șansele ca aceștia să crească în greutate, prin desfășurarea cursurilor online și lipsa mișcării 
necesare arderii caloriilor. A fost înregistrată o incidență mare a diabetului și a hipertensiunii 
arteriale, ambele asociate cu obezitatea. Copiii se pot recupera foarte ușor cu ajutorul unei 
alimentații corespunzătoare dacă se acționează din timp, iar îmbunătățirea programului ar 
putea să contribuie esențial la o profilaxie a acestor boli în rândul copiilor. 

Doamna secretar Rodica-Luminița Barcari a menționat că este nevoie de un front comun 
pentru a crea elevilor niște obiceiuri sănătoase, iar cu ajutorul propunerilor din partea 
specialiștilor din toate domeniile se poate face o inițiativă legislativă care să înglobeze cele 
patru propuneri legislative și să completeze actuala bază legală. Suportul autorităților locale 
este absolut necesar pentru succesul unor astfel de programe. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a considerat importantă legiferarea 
cadrului general, lăsând la nivelul unităților școlare să stabilească exact cum vor acorda acest 
program de tip masă caldă. Disciplina educație pentru sănătate ar trebui să includă și întâlniri 
între părinți, elevi și nutriționiști. Cauza deficitului de elemente de nutriție al elevilor este 
legată de nivelul de sărăcie din România, astfel că venitul minim garantat ar trebui să crească 
pentru a putea oferi o masă sănătoasă acasă. Dacă în prezent sunt 150 de școli care beneficiază 
de masă caldă, s-ar putea ajunge chiar și la 3650 școli în urma acordării celor 500 milioane de 
euro din Planul Național pentru Redresare și Reziliență pentru Programul Național de 
Reducere a Abandonului Școlar.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că cea mai mare problemă o reprezintă 
finanțarea, dar și infrastructura. Este nevoie în primul rând de resursele bugetare necesare 
pentru aplicarea legii.  

Doamna deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure a susținut demersurile pentru a avea 
o alimentație sănătoasă în școli. A dat exemplul Franței unde copiii plătesc masa în funcție de 
veniturile părinților, iar cei care au o situație financiară precară pot mânca gratuit. 

Doamna senator Rodica Boancă a adus în discuție existența, în incinta anumitor școli, 
a magazinelor unde se vând produse nesănătoase copiilor și a sprijinit dezvoltarea unui mediu 
sănătos pentru copii. 

Doamna deputat Ana-Loredana Predescu a menționat că rata abandonului școlar, 
contextul social actual, creșterea obezității în rândul copiilor necesită soluții concrete, nu doar 
discuții. Copiii reprezintă cea mai importantă resursă a acestei țări și orice sumă direcționată 
către ei nu reprezintă o cheltuială, ci o investiție. 

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a menționat necesitatea unui program unitar care 
să includă și partea educativă, fiind indicat ca, în cadrul unor discipline școlare, să se vorbească 
mai mult despre igienă, nutriție și bune maniere. În ceea ce privește sumele alocate, a 
considerat că acestea pot fi ușor modificate în jos printr-o serie de subvenții pe praguri în 
funcție de veniturile părinților. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus ca fiecare grup parlamentar să-și 
desemneze cel puțin câte o persoană pentru formarea unui grup de lucru. De asemenea, a invitat 
reprezentanții care au participat la dezbatere să rămână în continuare parteneri în acest demers 
important și să participe, prin diferite metode, la elaborarea materialului grupului de lucru.  

  
 În zilele de miercuri, 13 aprilie și joi, 14 aprilie 2022, Comisia a avut pe ordinea de 
zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


