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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2010  
 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Miercuri, 22 septembrie 2010 
I. RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
în şcoli. PL.x. 330/2010. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Procedură de urgenţă. Termen: 21 
septembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Retrimis de la 
Plen pentru raport comun suplimentar. 
 2. Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli. PL.x. 227/2010. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 21 
septembrie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,  Stoian Toader, Tabără Valeriu; PSD+PC: 
Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Munteanu Ioan, Steriu Valeriu-
Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor, Tărâţă Culiţă; PNL: Banu Mihai. C.D. – 
Cameră decizională. Retrimis de la Plen pentru raport comun suplimentar. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Pl.x. 480/2009. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Termen: 28 septembrie 2010. Iniţiatori: Munteanu Ioan, Dumitru Ion, Ghiveciu 
Marian, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor, Tabără Valeriu, Avram 
Marian, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Olar 
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Corneliu, Stroian Toader, Kelemen Atilla Béla-Ladislau. C.D. – Cameră 
decizională. Retrimis de la Plen pentru raport suplimentar. 
 4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia 
Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la 
aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010. PL.x. 397/2010. Raport. 
Termen: 10 septembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – prima Cameră sesizată.  

II. AVIZE 
 1. Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial. PL-x 434/2010. Aviz. 
Termen: 13 septembrie 2010. Iniţiatori: deputaţi: Giurgiu Mircia, Movilă Petru, 
Olar Corneliu, Roman Gheorghe, Apostolache Mihai Cristian, Amet Aledin, Grosaru 
Mircea, Popov Duşan; senator: Frâncu Emilian Valentin.  C.D. – Cameră 
decizională. 
 2.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau 
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor 
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009. PL-x 452/2010. Aviz. Procedură de 
urgenţă. Termen: 21 septembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 

Joi, 23  septembrie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Miercuri, 22 septembrie 2010 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Koto Josef, 
vicepreşedintele Comisiei, care a propus începerea dezbaterilor cu punctul 4 din 
ordinea de zi, deoarece primele 3 puncte sunt comune cu Comisia pentru agricultură, 
care trebuie să vină la dezbateri. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind 
statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 
(PL.x. 397/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru 
Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat 
la Geneva la 11 februarie 2010.  

Domnul Dragoş Mihael Ciuparu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică, a precizat că acest proiect de lege este practic elementul final al 
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unor eforturi care durează de 4 ani şi consideră că semnarea acestui Acord reprezintă 
un succes pentru cercetarea românească.  

Domnul deputat Viorel Buda a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
Domnul deputat Marius Spînu a fost de acord cu aprobarea proiectului de lege, 

care reprezintă un semnal pozitiv pentru cercetarea românească.  
Domnul vicepreşedinte Koto Josef a supus votului proiectul de lege, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
S-a continuat proiectul de Lege privind serviciul de asistent familial (PL-x 

434/2010)  
Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 

reglementare serviciul de asistent familial, ce constă în îngrijirea şi educarea copiilor 
pe timpul zilei de către bone, meserie care în prezent nu este recunoscută oficial.  

Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului a menţionat că Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

Domnul deputat Marius Spînu a susţinut eliberarea avizului negativ şi a 
subliniat faptul că de multe ori se fac legi care nu sunt uşor de aplicat, deşi intenţia 
este bună.  

Doamna deputat Peto Csilla-Maria a precizat că proiectul de lege a fost 
dezbătut şi la Comisia de egalitate de şanse şi nu a fost avizat favorabil din cauza 
multor neclarităţi; susţine eliberarea avizului negativ.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a supus votului proiectul de lege şi cu 
unanimitate de voturi s-a hotărât eliberarea avizului negativ.  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii 
sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a 
măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 ( PL-x 452/2010).  

Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de 
înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009. Ordonanţa are drept obiectiv punerea în executare a 
dispoziţiilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 458 din 6 mai 2009, prin care 
s-a decis acordarea de către Comunitatea Europeană, de asistenţă reciprocă 
României.  

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi s-a aprobat eliberarea avizului 
favorabil.  
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 S-a continuat cu punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli (PL.x. 330/2010) şi 
proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli (PL.x. 227/2010), împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  
 Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele Comisiei pentru agricultură, a 
menţionat că în urma dezbaterilor s-a hotărât aprobarea ordonanţei de urgenţă şi 
respingerea proiectului de lege, deoarece sunt proceduri şi licitaţii începute, în urma 
Hotărârii de Guvern nr. 905 din data de 25 august 2010. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a susţinut acelaşi punct de vedere ca şi 
Comisia pentru agricultură.  
 Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de iniţiator, a precizat că în textul 
ordonanţei se regăsesc toate modificările cuprinse în iniţiativa legislativă adoptată 
iniţial de cele două Comisii.  
 Domnul deputat Victor Surdu, în calitate de iniţiator, a subliniat că toate 
modificările introduse de Comisia pentru învăţământ au fost introduse în proiectul de 
lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a anunţat că Grupul PNL se va abţine la vot 
deoarece consideră că sunt unele probleme neclare. 
 Domnul deputat Cătălin Croitoru a propus un amendament la art.1 alin. (1), 
care se referă la modificarea limitei valorii zilnice de la 0.3 la 0,315 lei/elev, pentru a 
cuprinde creşterea TVA de la 19% la 24 %.   
 Supus votului, amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri.  

Domnul vicepreşedinte Koto Josef a supus votului cele două proiecte de lege, 
astfel:  
 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
în şcoli (PL.x. 330/2010) a fost aprobat, cu amendamente, cu 13 voturi pentru şi 4 
abţineri; 
 - proiectul de Lege privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL.x. 227/2010), a fost respins cu 13 voturi 
pentru respingere şi 4 abţineri.  
  
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl.x. 480/2009). 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a prezentat observaţiile transmise de 
Departamentul legislativ. Supuse votului aceste observaţii au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
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 Domnul Stelian Fuia, preşedintele Comisiei pentru agricultură a precizat că 
proiectul de lege, cu modificările făcute de Departamentul legislativ, a fost aprobat 
în Comisia pentru agricultură. 
 Domnul deputat Marton Arpad a făcut un amendament pe care la prezentat 
membrilor Comisiei. Amendamentul a fost respins în Comisia pentru agricultură. În 
urma dezbaterii, amendamentul a fost respins cu 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă 
şi 4 abţineri. 
 Supusă votului de ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi.  
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
   - Tania Sandu - director 
 De la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
 - Dragoş Mihael Ciuparu – vicepreşedinte 
 De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 - Tanczos Barna – secretar de stat 
  De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

- Dumitru Simionescu – vicepreşedinte. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
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 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Cristian-Sorin Dumitrescu.   
 
 
 În ziua de joi, 23 septembrie 2010,  lucrările Comisiei au avut pe ordinea de 
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.  
 

 
PREŞEDINTE 

 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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