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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.l23 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (b552/7.12,2021)

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

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

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.l23 din 27 mai 

2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar 

(b552/7.12.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 21.12.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• se impune eliminarea art. 15 alin. (1) lit. c) şi a alin. (2), întrucât nu există nicio 

justificare obiectivă pentru eliminarea promovării la anumite categorii de produse;

• prevederile iniţiativei legislative impun personalului medical avizarea meniului servit la 

cantinele unităţilor de învăţământ preuniversitar, ceea ce este abuziv, deoarece 

personalul medical din învăţământul preuniversitar nu are competenţe profesionale să 

acorde acest aviz.
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