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referitoare la propunerea legislativă pentru asigurarea 

unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi 

preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate 

(b612/26.10.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi functionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi functionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru asigurarea unei alimentalii sănătoase în 

unitălile de învălământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, 

autorizate say acreditate (6612/26.10.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi functionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 19.11.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părtile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi 

Social şi-au exprimat următoarele punete de vedere: 

➢ 3 reprezentanti ai părtii patronale, reprezentantii părtii sindicale şi 7 reprezentanti ai 

asociatiilor şi fundajiilor neguvernamentale ale societăÎii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ; 



➢ 3 reprezentanţi ai părţii patronale şi 7 reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaliilor 

neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• în conformitate cu Legea educaţiei naţionale, a Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

precum şi a ROFUIP, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar au în componenţă cadre didactice, reprezentanţi ai primarilor/ ai 

consiliului local şi ai părinţilor. Niciunul dintre aceşti membri nu au pregătirea necesară 

pentru verificarea aprovizionării şi condiţiilor igienico-sanitare ale produselor 

alimentare, aceste sarcini aflându-se în atribuţiile administratorului şi a medicului şcolar/ 

asistent medical, angajaţi în unitatea de învăţământ; 

• prezenta iniţiatuvă legislativă propune utilizarea resurselor fmanciare din bugetul de stat 

pentru unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau 

acreditate, ceea ce contravine prevederilor art.27 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale, 

în care se menţionează: „Finantarea din resurse publice se poate acorda numai 

furnizorilor de servicii de educatie timpurie acreditati, de stat sau privati "; 

• propunerea legislativă creează o relaţie de subordonare a unităţilor private de unităţile 

administrativ teritoriale, conform art.6 

• pentru asigurarea accesului la educaţie, Legea educaţiei naţionale prevede deja la art. 27 

aim . (6) că: „Statul sprijină educatia timpurie, ca parte componentă a învătării pe tot 

parcursul vie/U, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop 

educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in funcjie de veniturile 

familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Munch, Familiei şi Protectiei 

Sociale" 

• pentru ca această lege să fie aplicabilă, ar Ii necesară modificarea şi completarea unor 

articole cu privire la finanţarea învăţământului preuniversitar din Legea educaţiei 

nationale; 

• prevederile proiectului de lege este discriminatoriu faţă de celelalte cicluri de 

învăţământ. 

➢ 1 reprezentant al părţii patronale s-a abţinut de la vot. 

Preşedinte, 

Iacob BACI 
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