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Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data de 
3 august 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare la:

I. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.326/2022);

/ }Za22- 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
’ Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.279/2022);

/ Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
I (Bp.262/2022);

4. Amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului asupra propunerii legislative pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 

/ h^^dTc/i^^^^^rnuiui nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
^ cafegor» de personal din sistemul ;usfff/e/ (Bp.256/2022);
/ Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 269 din Legea
” I educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Bp. 316/2022); 

f 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.651 din Codul de
L-jTI I Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010 (Bp.268/2022);

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei 
a^rj^ 'y^^Naţiona/e, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu 
^ I modificările şi completările ulterioare {Bp.367/2022);

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 
. ala scordarea burselor de merit olimpic /nfernaf/ona/ elevilor premiaţi ia olimpiadele şcolare

internaţionale (Bp.236/2022):
9. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind 

Codul vamal al României (Bp. 311/2022);
, , 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin(l) din Ordonanţa de urgenţă

1^1} ^ l^^nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp. 324/2022);
II. Propunerea legislativă privind modificarea şl completarea Ordonanţei de Urgenţă

. ^nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) - republicată
2a^(Bp.361/2022);

lotL



12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal
(Bp.381/2022);

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 155 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal (Bp.341 /2022);

^ L 14. Propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii 122/2006 privind
l^^Qziiul în România (Bp.162/2022)

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
j, nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
I (Bp.339/2022);
I 16. Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995
m2^pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat {Bp.2S3f2022).

Cu deosebită consideraţie,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



..ILL.^^1.
m m

PRIM MINISTRUe
Domnule preşedinte,

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, iniţiată de 

domnul senator USR Ambrozie-lrinău Darău împreună cu un grup USR, 
PNL, PSD (Bp.339/2022, L 375/2022).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prelungirii perioadei 

pentru care se aplică Programul pilot, respectiv până la sfârşitul anului 

2022 precum şi actualizarea cuantumului alocat pentru fiecare elev de la 

10 lei la 12 lei.



II. Observaţii
9

1. Implementarea Programului-pilot a fost realizată, de-a lungul 

timpului, prin numeroase ordonanţe de urgenţă, respectiv; Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 72/2016\ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 92/2017^
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020‘^, acte normative adoptate 

de Guvern.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018\

Programul-pilot a fost implementat, în anul şcolar 2021-2022, în 134 

de şcoli din cele 150 de şcoli, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 91/2021.
Cursurile anului şcolar 2021-2022 s-au încheiat la data de 

10.06.2022, motiv pentru care continuitatea Programului-pilot se poate 

realiza doar pentru anul şcolar 2022-2023.
Faţă de împrejurarea conform căreia Programul pilot şi-a încetat 

aplicabilitatea la momentul finalizării activităţilor didactice aferente anului 

şcolar 2021-2022, respectiv la data de 10.06.2022, pentru elevii claselor a 

VlII-a şi a Xll-a, cursurile anului şcolar s-au finalizat la data de 

03.06.2022, respectiv 27.05,2022, majorarea valorii zilnice de la 10 lei la 

12 lei, începând cu luna ianuarie 2022 nu îşi mai găseşte aplicabilitatea.
în ceea ce priveşte sintagma ,,Până la aprobarea legii bugetului de 

stat pe anul 2022”, regăsită în cuprinsul art. 2 alin. (1) din iniţiativa 

legislativă, precizăm că această lege a fost deja adoptată, respectiv Legea 

bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.
Prin urmare, dispoziţia privitoare la modalitatea de finanţate a 

Programului-pilot pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 până la 

aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2022 nu se mai justifică.

1
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 

unitâ(i de învăţământ preuniversitar de stat:

2
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat. cu modificările ulterioare:
3

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. cu modificările ulterioare:

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările ulterioare:

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de



2, Menţionăm că Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1296/2021^ sunt aplicabile pentru perioada de 

desfăşurare a Programului - pilot, astfel cum aceasta este prevăzută în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021, respectiv în perioada 

desfăşurării cursurilor, pentru anul şcolar 2021-2022, care se încheie la 

data de 31 august 2022.
Astfel, inexistenţa unei norme care să prevadă în mod expres 

aplicabilitatea acestor norme după data de 31 august 2022, până la finalul 

anului 2022, nu este în acord cu cerinţele normelor de tehnică legislativă 

privitoare la predictibilitatea şi claritatea dispoziţiilor normative.

3. Precizăm că, începând cu anul şcolar 2022-2023, la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ se propune instituirea Programului 

Naţional Integrat „Masa sănătoasă în şcoli 2022 -2027' pentru sprijinirea 

participării la educaţie a tuturor copiilor.
Programul „Masa sănătoasă în şcoli" va fi implementat, în 

parteneriat, de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii, având surse 

de finanţare asigurate din bugetul naţional, fonduri externe nerambursabile 

si rambursabile.
Includerea unităţilor de învăţământ preuniversitar în program se va 

realiza pe baza unor criterii aprobate de Ministerul Educaţiei, prioritizând 

şcolile cu vulnerabilitate mare şi medie din perspectiva abandonului 

şcolar,
î

Ministerul Educaţiei va monitoriza indicatorii de eficienţă şi impact 

pentru Programul Naţional integrat „Masa sănătoasă în şcoli".

^ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvermdui 
nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
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III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Preşedintele Senatului
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