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RAPORT COMUN  
asupra  proiectului 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) 

 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. 
PL.x 330/20 mai 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli. 
 
  Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi avizul Consiliului Legislativ. 
 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
în şcoli. Se preconizează ca în anul 2010, elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul autorizat/acreditat să 
li se ofere gratuit fructe, pe o perioadă de maxim 100 de zile de şcolarizare, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev. 
Guvernul trebuie să stabilească produsele care se distribuie, perioada şi frecvenţa distribuţiei.  
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2. La lucrări au fost prezenţi 50 deputaţi din totalul de 58 membri ai Comisiilor.  
La dezbaterea proiectelor de Lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat şi domnul Corneliu 
Munteanu – director general în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul Dănuţ Apetrei 
- secretar de stat şi doamna Irina Ruxandra Creangă – consilier pentru afaceri europene în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  
  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 18 mai 2010.  
 
  4. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 01, 08, 14 şi 28 iunie 2010, Comisiile, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, au propus Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele admise din Anexă 
(respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010).  
 
 
   PREŞEDINTE                        PREŞEDINTE 
 Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU               Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ 
 
 
 
   SECRETAR                      SECRETAR 
          Mihai RADAN                     Vasile MOCANU 
 
 
 
        Expert                     Consilier – Şef serviciu  
        Ioana Florina Mînzu                           Anton Păştinaru 
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                ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

 

Text  
propus de Comisiile reunite 
(autorul amendamentelor) 

Motivare  

1.  Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli 

Titlul Legii: Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli 

S-a aprobat PLx 
227/2010 cu acelaşi 
obiect de 
reglementare. Pentru 
evitarea dublei 
reglementări. 

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind 
implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
204 din 31 martie 2010.   

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24 din 24 martie 
2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010.   
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