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AVIZ
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea artSS din Legea

educaţiei naţionale nr J/2011

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L427/2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea artSS din Legea educaţiei 
naţionale nrJ/20ilj iniţiatori fiind: Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR^PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian - deputat USR_PLUS; Dehelean Silviu - deputat 
USR_PLUS; Fălcoi Nicu - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat 
USR PLUS; Lazăr lon-Marian - deputat USR_PLUS; Lorincz Ştefan-Iulian - 
deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu- 
Dinel - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; Ozmen 
Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; Panait Radu - deputat USR PLUS; Prună 
Cristina>Mădălina deputat
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Rodeanu Bogdan- 
lonel - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Ungureanu 
Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.

deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel



în şedinţa din data de 20 octombrie 2021, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de 
voturvsă adopte un aviz favorabil cu amendament admis_________________

Secretar,
Senator SORIN VLAŞIN

Preşedinte,
Senator ŞTEFAN PĂLĂRIE

Domnului senator CSĂSZĂR Kâroly Zsolt 
Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică

Domnului senator MUREŞAN Claudiu-Marinel
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina 
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport



ANEXA la avizul nr.XXVII/220/20.10.2021
Amendament admis

la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

L427/202i

Amendament admis MotivareTextul propunerii 
legislative

Nr.
cit.

Amendament 
adoptat 
majoritate de 
voturi

La Alt. unic, punctul 2. după alineatul (18) al articolului 58 se introduce un 
nou alineat, alineatul (19) cu următorul cuprins:
(19) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul 
acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind 
controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor 
(Regulamentul privind controalele oficiale), de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) 
nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi 
(CE) nr. 1.099/2009 ale şi a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE şi 2008/120\CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 
92/438/CEE a Consiliului.
Pentru pachetele alimentare cat si pentru mesele zilnice se vor folosi produse 
alimentare locale din lanţul scurt de aprovizionare._______________________ .
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