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ROMANIA

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru asigurarea unei 

alimenta^ii sanatoase in unita^ile de mvatamant antepre^colar 

pre^colar de stat, particulare confesionale, 
autorizate sau acreditate

AnalizSnd propunerea legislativa pentru asigurarea unei 
alimentatii sanatoase in unitSfile de invatamant antepre^colar $i 
pre^colar de stat, particulare $i confesionale, autorizate sau 

acreditate (bl9 din 09.02.2021), transmisa de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/766/16.02.2021 inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D73/17.02.2021, y

CONSILIUL LEGISLATIV

In tmieiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect acordarea unui 

suport alimentar zilnic, in limita unei valori de 15 lei/antepre§colar sau 

prescolar, urmarindu-se asigurarea unei alimentalii sanatoase in 

unita|ile de invapmant antepre§colar §i pre§colar de stat, particulare §i 
confesionale, autorizate sau acreditate.

De asemenea, se preconizeaza ca limitele valorii zilnice pentru 

un antepre§colar/pre§colar sa fie actualizate de la data de 1 ianuarie a 

fiecarui an prin hotarare a Guvemului in func^ie de evolutia preturilor 

f i a tarifelor.
2. Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, 

iar in aplicarea art. 75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, 
prima Camera sesizata este Senatul.



3. intrucat propunerea legislativa are implicatii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea Guvemului, 
in conformitate cu dispozitiile art.l 11 alin.(l) din Constitutia Romaniei.

De asemenea, sunt ineidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, eu modificarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intoemirii unei fise fmanciare, 
eu respectarea conditiilor prevazute de art.21 din Legea responsabilitatii 

flscal-bugetare nr.69/2010, republieata.
in aeest eontext preeizam ea, in eonsiderentele Deeiziei 

nr.331/2019, Curtea Constitutionala a retinut ea, Jipsind fisa 

fmanciara (initiald si reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia 

cd la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finantare incertd, 
generald si lipsitd de un caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar 

reald”.
4. Preeizam ea prin avizul pe eare il emite Consiliul Legislativ nu 

se poate pronun^a asupra oportunitalii soluliilor legislative preeonizate.
Menlionam ea este neeesar avizul Consiliului Eeonomie §i Soeial, 

eonform art.2 alin.(l) §i alin.(2) lit.b) §i art.6 alin.(2) din Legea 

nr.248/2013 privind organizarea §i fune^ionarea Consiliului Economic 

§i Social, republieata, cu modificarile §i completmle ulterioare.
5. Semnalam ea Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare Consiliului Legislativ, cu adresa nr.B216 din 25.04.2013 o 

propunere legislativa cu obiect de reglementare asemanator, vizand 

acordarea catre pre§colarii §i elevii din invalamantul obligatoriu primar 

§i gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de 

pachete alimentare sau a unei mese calde pe zi de cursuri §colare, in 

limita unei valori zilnice de 10 lei/pre§colar sau elev. A mai fost 

transmisa, cu adresa B558 din 04.11.2015, si o propunere 

legislativa vizand acordarea unor pachete alimentare sociale pentru elevii- 

cazuri sociale din clasele 0 -VIII, in limita valorii anuale de 1200 lei.
Pentru aceste propuneri au fost emise avizele favorabile cu 

observatii si propuneri nr. 433 din 22.05.2013, respectiv nr. 1260 din 

27.11.2015. Ambele au fost respinse de catre Camera Deputatilor, ea 

for decizional.
De asemenea, Secretariatul General al Senatului a transmis, cu 

adresa nr.XXXV/4420/09.11.2020 (b612/26.10.2020), o propunere 

legislativa avand obiectul de reglementare, continutul si Expunerea de 

motive identice, avizata favorabil cu observatii si propuneri, cu nr. 1207
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din 27.11.2020, demers legislativ care a fost clasat, conform Hotararii 

Biroului Permanent al Senatului din data de 30.12.2020, in baza art.63 

alin.(5) din Constitulia Romaniei, republicata.
6. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare §i motivare, prevazuta la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
neprezentand insuficien|ele §i neconcordanlele reglementarilor in 

vigoare. In plus, nu exista referiri la impactul asupra sistemului juridic, 
cu sublinierea implicatiilor asupra legislatiei in vigoare, referiri la 

impactul financiar asupra bugetului general consolidat, la 

consultarile derulate in vederea elaborarii prezentei propuneri si nici la 

masurile de implementare necesare.
A

7. In ceea ce priveste conexiunile cu legislatia aplicabila in 

prezent in domeniul vizat de prezenta propunere, precizam faptul ca 

este in vigoare Ordonanta Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, 
aprobata cu completari prin Legea nr.55/2018, cu completarile 

ulterioare. Acest act normativ aproba participarea Romaniei la 

Programul pentru scoli al Uniunii Europene, in conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al 
Parlamentului European si al Consiliului de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 si (UE) nr. 1.306/2013 in ceea ce 

priveste schema de ajutoare pentru aprovizionarea institutiilor de 

invatamant cu fructe si legume, cu banane si cu lapte si cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind masuri 

pentru stabilirea anumitor ajutoare si restitutii in legatura cu organizarea 

comuna a pietelor produselor agricole.
A

In temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.13/2017 a 

fost emisa Hotararea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017- 

2018, aplicabila si in prezent.
intrucat si prin prezenta propunere legislative se urmareste 

acordarea unui suport alimentar pentru anteprescolari si prescolari, 
pentru evitarea paralelismelor legislative si a dubiilor in interpretare, 
este necesar a se stabili relatia dintre solutiile continute de aceasta si
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prevederile Ordonantei Guvemului nr. 13/2017, precum si a se analiza 

daca masurile preconizate nu se suprapun deja cu cele implementate 

prin Hotararea Guvemului nr.640/2017.
Pe de alta parte, ar fi fost necesara dezvoltarea sau clariflcarea 

solutiilor legislative preconizate cel putin prin utilizarea normelor de 

trimitere, deoarece proiectul se afla in stransa conexiune cu mai multe 

acte normative care reglementeaza organizarea sistemului educational 

anteprescolar si prescolar, infiintarea de crese si gradinite, precum si 
acreditarea si autorizarea provizorie a acestora, dintre care mentionam: 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011; Legea nr.263/2007 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea creselor; Hotararea Guvemului 

nr. 1.252/2012 de aprobare a Metodologiei de organizare si functionare 

a creselor si a altor servicii de educatie timpurie anteprescolara.
8. Cu titlu preliminar, in privinta continutului normativ al 

prezentei propuneri, subliniem ca nu se respecta art.6, art. 13 lit.c) si 
art.22 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, care prevad ca acestea trebuie sa fie temeinic 

fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica 

legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu ansamblul 

reglementarilor interne si ca proiectul de act normativ trebuie sa 

instituie reguli necesare, suficiente §i posibile, care sa conduca la o cat 

mai mare stabilitate §i eficienla legislativa.
Cu privire la normele de tehnica legislativa, Curtea 

Constitutionala, in Decizia nr.26/2012 a statuat ca „una dintre 

cerintele principiului respectarii legilor vizeaza calitatea actelor 

normative’', orice act normativ trebuind „sa mdeplineascd anumite 

conditii calitative, printre acestea numdrdndu-se previzibilitatea, ceea 

ce presupune cd acesta trebuie sd fie suficient de clar si precis pentru 

a putea fi aplicaf' si ca „respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 

privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor 

normative se constituie intr-un veritabil criteria de constitutionalitate 

prin prisma aplicdrii art.1 alin.(5) din Constitutie’’.
Mai precizam ca, potrivit art.24 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ^SolufiUe 

legislative preconizate prin proiectul de act normativ trebuie sd 

acopere intreaga problematicd a relafiilor sociale ce reprezintd 

obiectul de reglementarepentru a se evita lacunele legislative.".
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in considerarea celor de mai sus, semnalam ca textele preconizate 

pentru art.l, 3-6 sunt neclare, incomplete si lipsite de predictibilitate, 
flind susceptibile sa incalce prevederile constitutionale mentionate, 
carentele identificate urmand a fl semnalate in continuare.
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9. in ceea ce priveste sfera beneficiarilor reglementarii 

preconizate, pentru evitarea incalcarii prevederilor constitutionale 

referitoare la egalitatea de tratament, este necesara extinderea acesteia 

si la elevi, textul art.1 alin.(l), urmand a fi reformulat in consecinta.
Totodata, referitor la masura efectiva preconizata, acordarea unui 

„suport alimentar zilnic”, pentru evitarea dubiilor in interpretare, este 

necesar a se clarifica in ce consta acest suport alimentar (mese calde, 
pachete alimentare cu hrana rece, altele), precum si in ce forme se 

poate acorda (spre exemplu: prin distribuirea unor pachete sau mese 

calde, la cantinele unitatilor de invatamant sau in spatii special 

amenajate ori de catre entitati juridice avand ca obiect de activitate 

prepararea si/sau distribuirea de alimente).
De asemenea, pentru fluenta redactarii, propunem inlocuirea 

sintagmei „se acorda suportul alimentar zilnic” prin sintagma „se acorda un 

suport alimentar constand in... (se va completa conform observatiei de mai sus)”.
in plus, intrucat solutiile propuse sunt contradictorii, este 

necesara corelarea acestei norme - care prevede o valoare maximala 

zilnica pentru suportul alimentar - cu textul de la art.2 alin.(2) lit.a) din 

care rezulta ca aceasta valoare este minimala, putand fi stabilita una 

superioara prin hotarare a consiliului local.
La art.l alin.(2), pentru o corecta exprimare, propunem ca 

sintagma „Limitele valorii zilnice” sa fie inlocuita prin sintagma 

„Valoarea zilnica”. in mod corelativ, termenul „prevazute” se va inlocui 

prin termenul „prevazuta”.
De asemenea, recomandam ca finalul acestei subdiviziuni sa fie 

reformulat astfel: „se actualizeaza cu rata inflatiei, prin hotarare a 

Guvemului, de la data de 1 ianuarie a flecarui an.”.
10. La art.2 alm.(l), in legatura cu formularea „vor fi acordate 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”, facem 

cunoscute dispozitiile art. 36 alin. (1) din Legea nr.24/2000 care dispun 

ca „actele normative trebuie redactate intr-un limbaj si stil juridic 

specific normativ, concis, sobru, clar si precis, care sa excluda orice 

echivoc”, fiind necesara clarificarea textului.



Totodata, pentru o corecta exprimare, sintagma „de care apartin” 

se va inlocui prin sintagma „pe raza carora se afla”.
La alin.(2) partea introductiva, se foloseste exprimarea 

„unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”, in timp ce la 

alin.(l) regasim sintagma „unitatilor administrativ - teritoriale”. Pentru 

mentinerea unitatii terminologice, este necesara alegerea unei singure 

variante in tot cuprinsul proiectului.
La lit.b) se face vorbire despre un „program”, desi termenul nu 

a mai fost mentionat anterior, fiind necesara revederea textului.
11. La art.3, pentru asigurarea concordantei cu norma la care se 

trimite, este necesara inlocuirea formularii „De drepturile prevazute la 

art.l”, prin sintagma „De suportul alimentar prevazut la art.l”.
Totodata, este necesar a se clariflca sensul sintagmei „fara 

intreruperi nejustificate”, cel putin prin exemplificarea intreruperilor 

considerate justificate.
in plus, pentru evitarea dubiilor in interpretare, ar trebui prevazut 

daca suportul alimentar se acorda numai in cazul participarii fizice la 

ore in unitatea de invatamant sau si atunci cand activitatile educationale 

se desfasoara in sistem online/hibrid.
12. La art. 4 teza I, propunem reanalizarea textului, deoarece se 

foloseste sintagma „unitatea de invatamant nu are cantina proprie”, cu 

toate ca nicaieri in proiect nu se prevede ea suportul alimentar se poate 

acorda prin mese oferite in cantinele proprii ale unitatilor de 

invatamant.
La teza a Il-a este necesara revederea sintagmei ..contractelor de 

fumizare/servicii a pachetelor alimentare/meselor calde”, cu mentiunea 

ca in la art. 1776 din Codul civil este reglementat contractul de fumizare 

care poate avea ca obiect si prestarea de servicii.
Totodata, pentru precizie, recomandam ca in locul sintagmei 

„potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice” sa fie 

indicate actele normative incidente.
13. La art.5 este prevazuta, pentru consiliile de administrate ale 

unitatilor de invatamant, obligatia urmaririi si verificarii procesului de 

aprovizionare si a conditiilor igienico-sanitare privind distributia hranei 

catre copii.
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Precizam ca, avand in vedere componenta si atributiile consiliilor 

de administratie, asa cum sunt prevazute la art.96 din Legea nr. 1/2011, 
obligatia preconizata nu poate fi stabilita in sarcina acestora, ci, 
eventual, in sarcina administratorului si a cadrelor medicale, persoane 

angajate ale unitatii de invatamant.
14. La art.6, pentru precizia normei, este necesara nominalizarea 

autoritatii administratiei publice locale care va efectua plata.
15. La art.7, intrucat sintagma „incepand cu anul urmator 

publicarii” nu respecta exigentele de tehnica legislative, propunem 

reformularea acesteia, avand in vedere dispozitiile art.78 din Constitutia 

Romaniei, republicata, potrivit carora legea „intra in vigoare la 3 zile 

de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei”.
16. intrucat solutiile legislative continute in prezenta propunere 

vor necesita norme secundare de punere in aplicare, este necesara 

inserarea, in final, a unui articol, care sa prevada autoritatea ce va avea 

obligatia elaborarii respectivelor norme, actul normativ prin care se vor 

aproba, precum si termenul in care se va emite acesta.

Bucure§ti
iod/.nNr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui ...

M. Of. nr. 681/22 aug. 2017O.G. nr. 13/2017
OrdonantS phvind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru §coli al Uniunii Europene 

aprobatS cu completSri prin M. Of. nr. 210/8 mar. 2018L. nr. 55/2018

1 completat prin L. nr. 55/2018 M. Of. nr. 210/8 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 
5C0li al Uniunii Europene

introduce alin. (4) fi (5) la art. 1, alin. (2) 
la art. 2, alin. (3) la art. 3 fi alin. (2) - (5) 
la art. 5

2 iaprobatS cu 
completari prin

M. Of. nr. 210/8 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonan{ei Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 
$coli al Uniunii Europene

L. nr. 55/2018

3 icompletat prin O.U.G. nr. 94/2018
Ordonanja de urgenja pentru completarea art. 3 din 
Ordonanja Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participarii Romaniei la Programul pentru jcoli al Uniunii 
Europene

aprobata prin L. nr. 43/2019

M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 introduce alin. (1_1) la art. 3

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

4 modificari prin L. nr. 43/2019 M. Of. nr. 187/8 mar. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenja a Guvernului 
nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanfa 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei 
la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene

aprobd O.U.G. nr. 94/2018

5 modificari prin O.U.G. nr. 121/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Ordonanja de urgenja pentru completarea art. 2 din 
Ordonanja Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participarii Romaniei la Programul pentru jcoli al Uniunii 
Europene ?i pentru adoptarea unor masuri privind 
redistribuirea stocurilor de produse inregistrate ca urmare a 
suspendarii cursurilor In unitafile de Invajamant preuniversitar

introduce alin. (3) la art. 2
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