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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 
În conformitate cu prevederile art.95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în 
procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
trimis cu adresa nr. P.l. x. 117 din 13 februarie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/270 din 14 februarie 
2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a aprobat proiectul de lege în �edin�a din 8 februarie 2017. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 

dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 21 februarie 2017. 

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, ce se va desfăşura pe durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării accesului egal şi 
nediscriminatoriu la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă sau 
de situaţia socio-economică. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.327/08.04.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate  de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                        Eugen NICOLICEA                                    Costel Neculai DUNAVA 
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