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   Către, 
 

   BIROUL PERMANENT AL  
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 

stat, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PL. x 7 din 4 februarie 2019. 

 
 
 

        PREŞEDINTE,         PREȘEDINTE, 

  Florin-Claudiu ROMAN                         Camelia GAVRILĂ 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
                                                        COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

                                                         ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
București, 19 martie 2019 
Nr.4c-7/13 

 
București, 19 februarie 2019 

Nr.4c-11/13 
 

 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat 
 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate, cu dezbatere şi 

avizare pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, transmis cu 

adresa nr. PL. x 7  din 4 februarie 2019, înregistrat cu nr. 4c-7/13 din 05 februarie 2019, respectiv nr. 4c-11/13 din 19 februarie 2019. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503�
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 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 decembrie 2019. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.1047/06.11.2018); 

 Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.5595/06.11.2018); 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-13/47/19.02.2019); 

 Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-10/35/19.02.2019). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 

50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în scopul prevenirii abandonului şcolar. Programul constă în acordarea preşcolarilor şi elevilor din 50 

de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar 

sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate.  

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 martie 2019, iar Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 februarie 2019. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de invitat, 

domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20190220�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20190204�
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503�
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şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prezentate în anexa ce face 

parte integrantă din prezentul raport.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

         PREŞEDINTE,                PREȘEDINTE, 

   Florin-Claudiu ROMAN                       Camelia GAVRILĂ 

 

 

 

                                               SECRETAR,              SECRETAR, 

                                            Simona BUCURA-OPRESCU              Viorel STAN 

 

 

 
                                                                                                                                                                             sef birou, Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar, Alina Tănase                                                                                                                       Consilier parlamentar, Monica Tudor 
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Anexa 
 

Nr. 
crt. 

AMENDAMENTE RESPINSE     
 

Text  
OUG nr.97/2018 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentelor) 

Motivare Camera 
decizională 

 
1.  

 
--- 

 

Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 

Titlul Legii a) Motivare pentru 
adoptare 
Având în vedere scopul 
principal al prezentului act 
normativ,  acela de a reduce 
abandonul școlar prin 
asigurarea zilnică a unui 
pachet alimentar copiilor  
provenind din medii socio-
economice   defavorizate, 
dar şi reducerea 
inegalităţilor de şanse în 
educaţie, propunem 
creșterea numărului 
unităților școlare cuprins în 
programul pilot de acordare 
a unui suport alimentar de 
la 50 la 100.  
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2018 privind 
aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 100 
de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat 
 

Autori: Deputați USR Cristina-
Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina 
Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu 

Camera 
Deputaților 
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2.  Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 

Titlul Legii a) Motivare pentru 
adoptare 
La propunerea lui Liviu 
Dragnea s-a majorat 
bugetul MEN cu suma de 
140.000 mii lei atât 
creditele bugetare cât şi 
creditele de angajament la 
Capitolul 65.01 Titlul 71 
(amendament făcut inițial 
pe suma de 153.186.000 lei 
pentru acest program – a 
fost modificat capitolul în 
Comisia de buget Finanțe). 
Așadar, sunt suficienți bani 
pentru a extinde acest 
program la un număr de 
300 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar 
de stat. 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2018 privind 
aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 300 
de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat 

 
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan  

 

Camera 
Deputaților 
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3.  
 
 

--- 
 

Articol unic Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 
noiembrie 2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 100 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.968 din 15 
noiembrie 2018. 

Autori: Deputați USR Cristina-
Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina 
Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu 

 

. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 
noiembrie 2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 50 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.968 din 15 noiembrie 2018. 

a) Motivare pentru 
adoptare 
- 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 

Camera 
Deputaților 

4.  Articol unic Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 
noiembrie 2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 300 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.968 din 15 
noiembrie 2018. 
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 

 

. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 
noiembrie 2018 privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 50 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.968 din 15 noiembrie 2018. 

a) Motivare pentru 
adoptare 
-  
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 

Camera 
Deputaților 

5. Titlul Ordonanţei:  
 

--- 
 

 Ordonanţă de 
urgenţă privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 

Titlul Ordonanţei: a) Motivare pentru 
adoptare 
-  
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

 Ordonanţă de 
urgenţă privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 100 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat 

Autori: Deputați USR Cristina-
Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina 
Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu 

 

Camera 
Deputaților 
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6. Titlul Ordonanţei:  
 

--- 

 Ordonanţă de 
urgenţă privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 

Titlul Ordonanţei: a) Motivare pentru 
adoptare 
-  
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

 Ordonanţă de 
urgenţă privind aprobarea 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 300 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat 
 
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 

 

Camera 
Deputaților 

7.  
 
Art. 1. - (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi până la 
sfârşitul anului 2019, în perioada 
desfăşurării activităţii didactice, 
preşcolarilor şi elevilor din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat, denumite în continuare 
unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu 
gratuit, un suport alimentar, 
constând într-un pachet alimentar 
sau într-o masă caldă pe zi, în limita 
unei valori zilnice de 10 
lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată.  
 
 

 
 
 
 

--- 

Art. 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi până la sfârşitul anului 
2019, în perioada desfăşurării 
activităţii didactice, preşcolarilor şi 
elevilor din 100 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
denumite în continuare unităţi-pilot, 
li se acordă, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar, constând într-un 
pachet alimentar sau într-o masă 
caldă pe zi, în limita unei valori 
zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată.  
 

Autori: Deputați USR Cristina-
Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina 
Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu 

 

a) Motivare pentru 
adoptare  
-  
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 

Camera 
Deputaților 
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8.  Art. 1. - (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi până la 
sfârşitul anului 2019, în perioada 
desfăşurării activităţii didactice, 
preşcolarilor şi elevilor din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat, denumite în continuare 
unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu 
gratuit, un suport alimentar, 
constând într-un pachet alimentar 
sau într-o masă caldă pe zi, în limita 
unei valori zilnice de 10 
lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată.  
 

 
 

--- 

Art. 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi până la sfârşitul anului 
2019, în perioada desfăşurării 
activităţii didactice, preşcolarilor şi 
elevilor din 300 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
denumite în continuare unităţi-pilot, 
li se acordă, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar, constând într-un 
pachet alimentar sau într-o masă 
caldă pe zi, în limita unei valori 
zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată.  
 
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 

 

a) Motivare pentru 
adoptare  
-  
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 

Camera 
Deputaților 
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9.  
 
Art. 5. - (1) Unităţile-pilot sunt 
prevăzute în anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Unităţile de învăţământ incluse 
în Programul-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 
pot beneficia şi de finanţare externă 
pentru susţinerea unor activităţi 
similare Programului-pilot. 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, 
inspectoratele şcolare, unităţile 
administrativ-teritoriale, unităţile de 
învăţământ pot accesa fonduri de la 
bugetul Uniunii Europene sau pot 
finanţa din fonduri proprii/din 
bugetele locale desfăşurarea unor 
programe similare şi în alte unităţi 
de învăţământ decât cele 50 
prevăzute în anexă. 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 

Art. 5 alin. (1), alin. (3) și  alin. (4) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(1) În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi de aprobare a  ordonanţei de 
urgenţă, Ministerul Educației 
Naționale va suplimenta Anexa 1 
cu încă 50 de unități școlare în 
vederea implementării 
programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar.  
 
(3) Unităţile de învăţământ incluse 
în Programul-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 100 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat pot beneficia şi de finanţare 
externă pentru susţinerea unor 
activităţi similare Programului-pilot. 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, 
inspectoratele şcolare, unităţile 
administrativ-teritoriale, unităţile de 
învăţământ pot accesa fonduri de la 
bugetul Uniunii Europene sau pot 
finanţa din fonduri proprii/din 
bugetele locale desfăşurarea unor 
programe similare şi în alte unităţi 
de învăţământ decât cele 100 
prevăzute în anexă.” 
 

Autori: Deputați USR Cristina-
Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina 
Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu 

 

a) Motivare pentru 
adoptare  
-  
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

Camera 
Deputaților 
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10. Art. 5. - (1) Unităţile-pilot sunt 
prevăzute în anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Unităţile de învăţământ incluse 
în Programul-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat 
pot beneficia şi de finanţare externă 
pentru susţinerea unor activităţi 
similare Programului-pilot. 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, 
inspectoratele şcolare, unităţile 
administrativ-teritoriale, unităţile de 
învăţământ pot accesa fonduri de la 
bugetul Uniunii Europene sau pot 
finanţa din fonduri proprii/din 
bugetele locale desfăşurarea unor 
programe similare şi în alte unităţi 
de învăţământ decât cele 50 
prevăzute în anexă. 
 

 Art. 5 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(1) În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi de aprobare a ordonanţei de 
urgenţă, Ministerul Educației 
Naționale va suplimenta Anexa 1 
cu încă 250 de unități școlare în 
vederea implementării 
programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar.  
(3) Unităţile de învăţământ incluse 
în Programul-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 300 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat pot beneficia şi de finanţare 
externă pentru susţinerea unor 
activităţi similare Programului-pilot. 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, 
inspectoratele şcolare, unităţile 
administrativ-teritoriale, unităţile de 
învăţământ pot accesa fonduri de la 
bugetul Uniunii Europene sau pot 
finanţa din fonduri proprii/din 
bugetele locale desfăşurarea unor 
programe similare şi în alte unităţi 
de învăţământ decât cele 300 
prevăzute în anexă.” 
 
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 

 

a) Motivare pentru 
adoptare  
-   
 
b) Motivare pentru 
respingere 
 
 Amendament respins la 
vot 
 

Camera 
Deputaților 
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	R A P O R T   C O M U N
	asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat
	În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, transmis cu adresa nr. PL. x 7  din 4 februarie 2019, înregistrat cu nr. 4c-7/13 din 05 februarie 2019, respectiv nr. 4c-11/13 din 19 februarie 2019.
	Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
	Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 decembrie 2019.
	Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.1047/06.11.2018);
	Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.5595/06.11.2018);
	Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-13/47/19.02.2019);
	Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, avizarea favorabilă a proiectului de lege (nr.4c-10/35/19.02.2019).
	Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în scopul prevenirii abandonului şcolar. Programul constă în acordarea preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
	         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 
	Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 martie 2019, iar Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 februarie 2019.
	La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai comisiei.
	La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei.
	La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de invitat, domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
	În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 
	 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
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	Anexa
	AMENDAMENTE RESPINSE    
	Camera decizională
	Motivare
	Text propus de Comisii
	Text 
	Text 
	Nr.
	(autorul amendamentelor)
	adoptat de Senat
	OUG nr.97/2018
	crt.
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Titlul Legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	Titlul Legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	1.
	Având în vedere scopul principal al prezentului act normativ,  acela de a reduce abandonul școlar prin asigurarea zilnică a unui pachet alimentar copiilor  provenind din medii socio-economice   defavorizate, dar şi reducerea inegalităţilor de şanse în educaţie, propunem creșterea numărului unităților școlare cuprins în programul pilot de acordare a unui suport alimentar de la 50 la 100. 
	---
	Autori: Deputați USR Cristina-Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Titlul Legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	Titlul Legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	2.
	La propunerea lui Liviu Dragnea s-a majorat bugetul MEN cu suma de 140.000 mii lei atât creditele bugetare cât şi creditele de angajament la Capitolul 65.01 Titlul 71 (amendament făcut inițial pe suma de 153.186.000 lei pentru acest program – a fost modificat capitolul în Comisia de buget Finanțe).
	Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 
	Așadar, sunt suficienți bani pentru a extinde acest program la un număr de 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 15 noiembrie 2018.
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 15 noiembrie 2018.
	3.
	-
	b) Motivare pentru respingere
	---
	 Amendament respins la vot
	Autori: Deputați USR Cristina-Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 15 noiembrie 2018.
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 15 noiembrie 2018.
	4.
	- 
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Autor: Deputat PNL Raluca Turcan
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Titlul Ordonanţei: Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	Titlul Ordonanţei: Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	5.
	- 
	---
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Autori: Deputați USR Cristina-Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare
	Titlul Ordonanţei: Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	Titlul Ordonanţei: Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
	6.
	- 
	---
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Autor: Deputat PNL Raluca Turcan
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare 
	Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
	7.
	- 
	Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
	Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
	b) Motivare pentru respingere
	---
	 Amendament respins la vot
	Autori: Deputați USR Cristina-Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare 
	Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
	8. 
	- 
	Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 
	---
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	Autor: Deputat PNL Raluca Turcan
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare 
	Art. 5 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
	9.
	- 
	Art. 5. - (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă.
	”(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi de aprobare a  ordonanţei de urgenţă, Ministerul Educației Naționale va suplimenta Anexa 1 cu încă 50 de unități școlare în vederea implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar. 
	b) Motivare pentru respingere
	---
	 Amendament respins la vot
	(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot.
	(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot.
	(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele 100 prevăzute în anexă.”
	(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele 50 prevăzute în anexă.
	Autori: Deputați USR Cristina-Ionela Iurișniți, Lavinia-Corina Cosma, Dan-Răzvan Rădulescu
	Camera Deputaților
	a) Motivare pentru adoptare 
	Art. 5 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art. 5. - (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă.
	10.
	-  
	”(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi de aprobare a ordonanţei de urgenţă, Ministerul Educației Naționale va suplimenta Anexa 1 cu încă 250 de unități școlare în vederea implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar. 
	b) Motivare pentru respingere
	 Amendament respins la vot
	(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot.
	(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot.
	(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele 300 prevăzute în anexă.”
	(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele 50 prevăzute în anexă.
	Autor: Deputat PNL Raluca Turcan

