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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din ziua de 30 iunie 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 30 iunie 2021,
având următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru asigurarea unei
alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar
de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate (aviz pentru:
Comisia pentru învățământ, Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisia pentru sănătate și familie; PLx.
203/2021).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Constantin Bîrcă, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică
Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel Constantin, AndreiIulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin
Grecu, Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Costel Șoptică, Corneliu Olar, Florian-Emil
Dumitru, Varujan Pambuccian, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa și
Alin-Costel Prunean au fost prezenți online.
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat DanielSorin Gheba, vicepreședintele Comisiei.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui suport
alimentar zilnic, constând într-o masă caldă, în valoare de 15
lei/antepreşcolar sau preşcolar, urmărindu-se asigurarea unei alimentaţii
sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat,
particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate. De asemenea, se
preconizează ca limitele valorii zilnice pentru un antepreşcolar/preşcolar să
fie actualizate de la data de 1 ianuarie a fiecărui an prin hotărâre a
Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor. Senatul a adoptat
proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
Comisia pentru învățământ, Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate
în fond cu proiectul de lege.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al proiectului de lege sus menționat a fost desemnat domnul
deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au propus, cu majoritatea
voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 vot împotrivă), avizarea favorabilă
a proiectului de lege.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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