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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice 

 Bucureşti, 16.06. 2020 
Nr. 4c-5/265 

 
Către, 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost 
sesizată spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență,  cu proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat - PLx.106 din 24.03.2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
Consiliului Economic și Social și  avizul Consiliului Legislativ. 

           Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa online din 15 iunie 2020. 
           În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamentele admise cuprinse în anexa la prezentul 
aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 
 

Șef serviciu Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 LISTA unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar şi 
sumele alocate pentru finanţarea programului în anul 2020  

Nr. 

crt. 

Judeţ Tip UAT Denumirea unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale 

Unitatea de învăţământ 

1. IALOMIŢA Satul Fierbinții de Sus Școala generală cu învățământ primar 

Autor:Deputat PNL Tinel Gheorghe 

2. IALOMIŢA Comuna Dridu Școala gimnazială Dridu 1-8 

Autor:Deputat PNL Tinel Gheorghe 

3. CĂLĂRAȘI Comuna Roseți Școala Gimnazială Iancu Rosetti  

Autor:Deputat PSD Sorinel-Marian Vrăjitoru 

4. CĂLĂRAȘI Comuna Ileana Școala  gimnazială nr. 1 

Autor:Deputat PSD Sorinel-Marian Vrăjitoru 

5. CĂLĂRAȘI Comuna Sărulești Școala gimnazială nr. 1, Sărulești Gară 

Autor:Deputat PSD Sorinel-Marian Vrăjitoru 
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