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RAPORT COMUN  ÎNLOCUITOR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli 

(PLx. 465/2012) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în şedinţa Plenul din data de 8 aprilie 
2013, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
au fost sesizate spre dezbatere, în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, transmis cu adresa nr. PLx. 465 din 8 aprilie 2013. 

 
La întocmirea raportului comun înlocuitor, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi 

avizele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
195/2010, în vederea creării cadrului legislativ pentru implementarea programului, stabilind grupul ţintă - clasa pregătitoare, sursele 
de finanţare, precum şi modul în care autorităţile locale şi instituţiile centrale gestionează fondurile alocate. 

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

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
3. Proiectul de Lege, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9), 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 30 octombrie  2012. 
 

4. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 

aprilie 2013. 
La dezbateri au fost prezenţi 33 deputaţi din numărul total de 34 membri ai Comisiei. 
La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele admise prevăzute în 
Anexă. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 23 aprilie 2013.  
La dezbateri au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 29 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele admise din Anexă. 

 
5. Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice propun Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege cu 
amendamentele admise din Anexă. 

 
 

PREŞEDINTE 
Angel TÎLVĂR 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Nini SĂPUNARU 

 

SECRETAR  
Victor CRISTEA 

 
 
 

SECRETAR  
Costel ŞOPTICĂ 

Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 

 

Consilier parlamentar 
Anton Păştinaru 

 
 

Consilier parlamentar 
Dr.  Gabriela Ciurea 

 
 
 
 
 
 
 



 4

                  ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

     
Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr.24/2010 aprobată cu 
modificări prin L  195/2010 

Text 
OUG nr.49/2012 

 
Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.49/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2010 privind 
implementarea 
programului de 
încurajare a 
consumului de fructe 
proaspete în şcoli 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.49/2012 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe 
proaspete în şcoli 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Articol unic: -  Se 
aprobă Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului 
nr.49 din 5 
septembrie 2012 
pentru modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2010 privind 
implementarea 
programului de 
încurajare a 
consumului de fructe 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49 din 5 
septembrie 2012 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete 
în şcoli, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 650 din 12 septembrie 
2012, cu următoarele 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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proaspete în şcoli, 
publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 650 din 12 
septembrie 2012.  

modificări şi completări: 

3.  
 
 

--- 

Titlul Ordonanţei: Ordonanţă 
de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete 
în şcoli 

 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 

 

4.  
 
 

---- 

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 204 din 31 martie 
2010, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 195/2010, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează:  

 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

5.  
 
 
Art. 1 - (2) Începând cu anul 
şcolar 2010/2011, fructele 
proaspete distribuite elevilor, 
perioada şi frecvenţa distribuţiei, 
precum şi limita valorii 
zilnice/elev se stabilesc şi se 
actualizează anual prin hotărâre a 

1. La articolul 1, alineatele (2) şi 
(4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(2) Începând cu anul şcolar 
2012-2013, fructele proaspete 
distribuite elevilor, perioada şi 
frecvenţa distribuţiei, limita 
valorii zilnice/elev, precum şi 
fondurile necesare pentru 
distribuţia de fructe se stabilesc 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Text nemodificat 
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Guvernului, în funcţie de evoluţia 
preţurilor şi tarifelor. Limita 
valorică cuprinde preţul integral 
de achiziţie a fructelor proaspete, 
inclusiv taxa pe valoarea 
adăugata, cheltuielile de 
transport, distribuţie şi depozitare 
a acestora, după caz. 
 
 
(4) Caietele de sarcini pentru 
procedurile de atribuire a 
contractelor de furnizare a 
fructelor proaspete se vor 
elabora de către consiliile 
judeţene şi/sau locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi, respectiv, ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz, cu 
respectarea specificaţiilor 
tehnice care vor fi aprobate 
prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării 
rurale, în termen de 15 zile de 
la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

şi se actualizează anual prin 
hotărâre a Guvernului, în funcţie 
de evoluţia preturilor şi tarifelor. 
Limita valorică cuprinde preţul 
integral de achiziţie a fructelor 
proaspete, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, cheltuielile de 
transport, distribuţie şi depozitare 
a acestora, după caz.  
......  
(4) Caietele de sarcini pentru 
procedurile de atribuire a 
contractelor de furnizare a 
fructelor proaspete se elaborează 
de consiliile judeţene şi consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu respectarea 
ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
privind furnizarea fructelor 
proaspete, ce se va elabora în 
termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezenţei 
ordonanţe de urgenţă, şi cu 
încadrarea în limita fondurilor 
aprobate anual prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
dispoziţiilor alin. (2)."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 

6.  
 
 
 

--- 

2. La articolul 1, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins:   
"(6) Începând cu anul şcolar 
2012-2013, de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 

 
 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul I punctul 2, 
alineatul (6) al articolului 1 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:   
"(6) Începând cu anul şcolar 
2012-2013, de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 

 
 
 
Pentru a se evita 
discriminările 
între elevi. 
Conform 
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beneficiază şi elevii din clasa 
pregătitoare, prevăzuta la art. 23 
alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care frecventează 
învăţământul de stat şi privat 
autorizat/acreditat."  

beneficiază şi elevii din clasa 
pregătitoare, prevăzută la art. 
23 alin. (1) lit. b) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, care frecventează 
învăţământul de stat, 
particular autorizat/acreditat 
şi, respectiv, confesional." 

Autor: Comisiile 

sintagmei din 
Constituţie şi 
din Legea 
educaţiei 
naţionale nr. 
1/2011. 
 

7.  
 
Art. 3 - (1) Începând cu anul 
bugetar 2011, sumele aferente 
acordării drepturilor prevăzute la 
art. 1 alin. (2) se suportă din 
bugetele locale ale judeţelor, 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi, respectiv, ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz.  
(2) Pentru aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
vor fi acordate sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, pentru 
bugetele locale. 
 
 
 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată către bugetele 
locale se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean 
sau a Consiliului General al 

3. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
"Art. 3 - (1) Începând cu anul 
şcolar 2012-2013, sumele 
aferente acordării drepturilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (6) 
se suportă din bugetele locale ale 
judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti.  
 
 
(2) Pentru aplicarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă se acordă 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru bugetele 
locale, avându-se în vedere 
sumele aprobate prin hotărâre a 
Guvernului potrivit dispoziţiilor 
art. 1 alin. (2) şi (5).  
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată acordate 
potrivit dispoziţiilor alin. (2) 
rămase neutilizate la sfârşitul 
exerciţiului bugetar se 

 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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Municipiului Bucureşti, după 
caz, cu asistenţă tehnică de 
specialitate a inspectoratului 
şcolar judeţean, respectiv a 
Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 
Repartizarea se face avându-se 
în vedere numărul de elevi 
beneficiari, comunicat de 
inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti." 

regularizează cu bugetul din 
care au fost acordate."  

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 

8.  
 

Art. 4 - Consiliile judeţene,  
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi, 
respectiv, ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, vor 
recupera de la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia de Plaţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
sumele plătite în limita 
creditelor bugetare  cu această 
destinaţie. 

4. Articolul 4 se modifică si va 
avea următorul cuprins:  
"Art. 4 - In cazul utilizării 
sumelor prevăzute la art. 3 alin. 
(2), consiliile judeţene şi consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti vor solicita sprijin 
financiar de la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia de Plaţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, prin 
depunerea unei cereri de plată 
la centrele judeţene ale Agenţiei, 
în vederea recuperării sumelor 
utilizate cu această destinaţie."  

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

9.  
 
 
Art. 5 - (1) Consiliile judeţene 
şi/sau locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi, 
respectiv, ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, după 

5. La articolul 5, alineatele (1), 
(2), (4) şi (5) se modifică si vor 
avea următorul cuprins:  
"Art. 5 - (1) Consiliile judeţene şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sunt 
responsabile de organizarea 
procedurilor de achiziţie publică, 

 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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caz, sunt responsabile de 
organizarea procedurilor de 
achiziţie publică, desemnarea 
câştigătorilor, încheierea 
contractelor cu furnizorii, 
monitorizarea şi controlul 
distribuţiei fructelor proaspete.  
 
(2) Fructele proaspete, transportul 
şi distribuţia acestora la unităţile 
de învăţământ se contractează de 
către consiliile judeţene, 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, respectiv 
ale comunelor, oraşelor si 
municipiilor, după caz, avându-
se în vedere numărul de elevi 
beneficiari comunicat de 
inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare.  
 
 
…………… 
(4) Ordonatorii principali de 
credite pentru efectuarea plaţilor 
către furnizori sunt preşedinţii 
consiliilor judeţene, primarii 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi, respectiv, primarii 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz. 
 

desemnarea câştigătorilor, 
încheierea contractelor cu 
furnizorii, monitorizarea şi 
controlul distribuţiei fructelor 
proaspete.  
 
 
 
(2) Fructele proaspete, transportul 
şi distribuţia acestora la unităţile 
de învăţământ se contractează de 
către consiliile judeţene şi de 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în limita 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată acordate cu 
această destinaţie de la bugetul 
de stat, avându-se în vedere 
numărul de elevi beneficiari 
comunicat de inspectoratele 
şcolare judeţene, respectiv 
Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare.  
...... ………. 
(4) Ordonatorii principali de 
credite pentru efectuarea plăţilor 
către furnizori sunt preşedinţii 
consiliilor judeţene, respectiv 
primarii sectoarelor municipiului 
Bucureşti.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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 (5) Plata fructelor proaspete şi a 
serviciilor contractate se 
efectuează la solicitarea 
furnizorilor de fructe şi de 
servicii, pe baza documentelor de 
recepţie calitativă şi cantitativă, 
întocmite de unităţile de 
învăţământ şi aprobate de 
preşedinţii consiliilor judeţene 
şi de primarii sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
respectiv de primarii 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz." 

(5) Plata fructelor proaspete şi a 
serviciilor contractate se 
efectuează la solicitarea 
furnizorilor de fructe proaspete şi 
de servicii, pe baza documentelor 
de recepţie calitativă şi cantitativă, 
întocmite şi aprobate de directorii 
unităţilor de învăţământ." 

 
--- 

 
Text nemodificat 

10.  
 
 
Art. 6 - (2) Consiliile locale şi 
unităţile şcolare răspund în 
mod direct de asigurarea 
condiţiilor de primire, recepţie 
şi distribuţie a fructelor 
proaspete, precum şi de 
confirmarea documentelor care 
stau la baza plăţii acestora. 
 
(3) Consiliile locale şi primarii au 
obligaţia să urmărească şi să 
verifice buna desfăşurare a 
procesului de aprovizionare, iar 
unităţile şcolare răspund de 
respectarea condiţiilor de igienă 
privind distribuţia fructelor 
proaspete către elevi." 

6. La articolul 6, alineatele (2) şi 
(3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(2) Ordonatorii principali de 
credite şi directorii unităţilor de 
învăţământ răspund în mod 
direct de asigurarea condiţiilor 
de primire, recepţie şi 
distribuţie a fructelor proaspete, 
precum şi de confirmarea 
documentelor care stau la baza 
plăţii acestora.  
 
(3) Preşedinţii consiliilor judeţene, 
respectiv primarii sectoarelor 
municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a urmări şi a verifica 
buna desfăşurare a procesului de 
aprovizionare, iar directorii 
unităţilor de învăţământ răspund 
de respectarea condiţiilor de 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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igienă privind distribuţia fructelor 
proaspete către elevi."  

11.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8. - (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
asigură comunicarea aferentă 
programului. Fondurile necesare 
implementării acţiunilor de 
comunicare se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, reprezentând 
sprijin financiar aferent FEGA. 
Acţiunile de comunicare aferente 
programului se avizează de către 
Ministerul Sănătăţii şi de către 
Ministerul Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul I, după 
punctul 6 se introduc două 
noi puncte, punctele 61 şi 62, 
cu următorul cuprins:  
«61. La articolul 8, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 8. -  (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale asigură comunicarea 
aferentă programului. 
Fondurile necesare 
implementării acţiunilor de 
comunicare se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, 
reprezentând sprijin financiar 
aferent Fondului European 
de Garantare Agricolă. 
Acţiunile de comunicare 
aferente programului sunt în 
conformitate cu art. 5 alin. 
(1) lit. (b) pct. (iii) şi alin. (2) 
paragraful I din 
Regulamentul (CE) nr. 
288/2009 al Comisiei din 7 
aprilie 2009 de stabilire a 
normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului în 
ceea ce priveşte acordarea de 

Modificarea este 
necesară pentru 
a crea baza 
legală pentru 
implementarea 
măsurilor de 
comunicare 
prevăzute de art. 
5 alin. (1) lit. (b) 
(iii) din 
Regulamentul  
CE nr. 
288/2009: 

• campanii 
de informare 
prin mijloace de 
radiodifuziune, 
de comunicaţii 
electronice, 
ziare şi alte 
mijloace de 
comunicare 
similare; 

• sesiuni 
de informare, 
conferinţe, 
seminarii şi 
ateliere pentru 
informarea 
publicului larg 
cu privire la 
program şi 
evenimente 
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(2) Acţiunile de comunicare a 
programului se realizează în 
fiecare şcoală participantă prin 
expunerea de afişe realizate în 
conformitate cu prevederile 
legale. 
 
(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură este 
responsabilă de organizarea 
procedurii de achiziţie publică 
pentru realizarea şi distribuţia 
afişelor prevăzute la alin. (2), în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

ajutoare comunitare pentru 
aprovizionarea instituţiilor 
de învăţământ cu fructe şi 
legume, fructe şi legume 
prelucrate şi produse pe 
bază de banane destinate 
copiilor, în cadrul 
programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, 
publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L 94/38 din 8 aprilie 
2009. 

Autor: Comisiile 
 
(2) Acţiunile de comunicare, 
bugetul aferent şi 
modalitatea de implementare 
se vor stabili anual prin 
hotărâre a Guvernului.”  

Autor: Comisiile 
 
     
 
 
 
62.  La articolul 8, alineatul 
(3) se abrogă. » 

Autor: Comisiile 
 
 

similare; 
• materiale 

de informare şi 
de promovare, 
precum scrisori, 
pliante, broşuri, 
obiecte 
promoţionale şi 
altele asemenea. 
Ca şi în cazul 
măsurilor 
adiacente, 
acţiunile, 
bugetul aferent 
şi modalitatea 
de implementare 
se stabilesc 
anual prin 
hotărâre a 
Guvernului. 
Bugetul acestora 
nu poate depăşi 
5% din valoarea 
ajutorului 
Uniunii alocat 
fiecărui stat 
membru,  
conform art. 5 
alin. (2) primul 
paragraf din R 
288/2009. 
Totdată, această 
modificare se 
impune, întrucât 
Regulamentul 
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337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

CE nr. 288/2009 
a fost modificat 
prin 
Regulamentul 
nr. 1208/2011 
prin includerea, 
alături de poster, 
a măsurilor de 
comunicare 
menţionate mai 
sus. 

12.  
 
 
 
Art. 9 - (1) Consiliile judeţene, 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi, 
respectiv, ale comunelor, 
oraşelor si municipiilor, după 
caz, se constituie ca solicitanţi de 
sprijin financiar pentru furnizarea 
de fructe proaspete în şcoli. In 
acest sens, vor depune, înainte 
de începerea anului şcolar, la 
centrele judeţene ale Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, angajamente scrise 
conform cărora:  
a) distribuie numai fructele 
proaspete stabilite conform art. 1 
alin. (1) şi (2) şi numai elevilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1), cu 
nominalizarea şcolilor; 

7. La articolul 9, alineatul (1), 
partea introductivă şi litera a) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
"Art. 9 - (1) Consiliile judeţene şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti se 
constituie ca solicitanţi de sprijin 
financiar pentru furnizarea de 
fructe proaspete în şcoli. In acest 
sens depun înainte de începerea 
anului şcolar, la centrele judeţene 
ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, angajamente 
scrise conform cărora:  
 
 
 
a) distribuie numai fructele 
proaspete stabilite potrivit art. 1 
alin. (2) şi numai elevilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (6), 
cu nominalizarea unităţilor de 
învăţământ;".  

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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13.  
 
 
 
Art. 9. - (3) Organismul privat 
care, în urma procedurii de 
achiziţie prevăzute la art. 8 alin. 
(3), este desemnat câştigător se 
va constitui ca solicitant de 
sprijin financiar pentru realizarea 
şi distribuţia afişelor prevăzute la 
art. 8 alin. (2) şi trebuie să depună 
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, în termen de 
15 zile lucrătoare, un angajament 
scris conform căruia va păstra 
înregistrări ale distribuirii către 
inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv către Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
(4) Inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti 
se vor ocupa de distribuţia către 
unităţile şcolare din subordine a 
afişelor prevăzute la art. 8 alin. 
(2). 
 
Art. 10. - (3)  În vederea 
acordării sprijinului financiar 
pentru realizarea şi distribuţia 
afişelor prevăzute la art. 8 alin. 
(2), solicitantul menţionat la art. 9 
alin. (3) depune la sediul central 
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

 
 
 
 
 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

3. La articolul I, după 
punctul 7 se introduc trei noi 
puncte, punctele 71-73, cu 
următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
        «71. La articolul 9, 
alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

Autor: Comisiile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
72. La articolul 10, 

alineatele (3) şi (4) se abrogă. 
Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificări ce 
decurg din 
modificarea art. 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificări ce 
decurg din 
modificarea art. 
8. 
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pentru Agricultură o cerere de 
plată până în ultima zi a celei de-
a treia luni care urmează datei la 
care a finalizat distribuţia afişelor 
către inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv către 
Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 
(4) Cererea de plată va include 
informaţii referitoare la: 
      a) numărul de afişe distribuite 
către inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv către 
Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti; 
     b) cuantumul sprijinului 
financiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, care se va 
stabili pe baza preţului de 
achiziţie pentru realizarea şi 
distribuţia afişelor plătit 
furnizorului şi a numărului de 
şcoli în care au fost distribuite şi 
care trebuie însoţit de documente 
justificative. 

.......................... 
 (6) În cazul în care termenele 
prevăzute la alin. (1) şi (3) se 
depăşesc cu până la două luni, 
sprijinul financiar total se plăteşte 
totuşi, dar cu următoarele 
reduceri: 
a) 5%, dacă depăşirea este mai 
mică sau egală cu o lună; 
b) 10%, dacă depăşirea este mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

---   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. La articolul 10, alineatele 
(6) şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„(6) În cazul în care termenele 
prevăzute la alin. (1) se 
depăşesc cu până la două luni, 
sprijinul financiar total se 
plăteşte totuşi, dar cu 
următoarele reduceri: 
       a) Text nemodificat.  
 
        b) Text nemodificat.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificări ce 
decurg din 
modificarea art. 
8. 
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mare de o lună, dar mai mică de 
două luni. 
(7) În cazul în care termenele 
prevăzute la alin. (1) şi (3) se 
depăşesc cu mai mult de două 
luni, ajutorul se reduce cu 1% pe 
zi suplimentară. 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
(7) În cazul în care termenele 
prevăzute la alin. (1) se 
depăşesc cu mai mult de două 
luni, ajutorul se reduce cu 1% 
pe zi suplimentară.” » 

Autor: Comisiile 
14.  

 
 
Art. 12 - (5) Consiliile judeţene, 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi, 
respectiv, ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, după 
caz, au obligaţia transmiterii 
tuturor datelor solicitate, 
referitoare la programul de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi Ministerul 
Sănătăţii." 

8. La articolul 12, alinatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
"(5) Consiliile judeţene şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au 
obligaţia transmiterii tuturor 
datelor solicitate, referitoare la 
programul de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în 
şcoli, către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Sănătăţii şi către 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, după caz."  

 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

15.  
 
 
 

--- 

Art. II - Pentru anul şcolar 2012-
2013, angajamentele prevăzute la 
art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în 
şcoli, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 195/2010, cu 
modificările şi completările aduse 

 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se depun în termen de 15 
zile lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 
 


