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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 23 octombrie 2018
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV
din învăţământul de stat şi confesional. PLx. 146/2018. Raport comun suplimentar cu
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. – Cameră decizională.
Primit raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise de la Comisia
pentru administrație.
2. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun
suplimentar cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. C.D. –
Cameră decizională. Primit raport preliminar suplimentar de respingere de la Comisia
pentru administrație.
3. Proiect de Lege pentru instituirea Anului cărţii în România. PLx. 523/2018. Raport
comun cu Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. C.D. – Cameră
decizională.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă. PLx.
518/2018. Aviz. Procedură de urgență. Iniţiator: Guvern. C.D. - Cameră decizională.
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Plx. 526/2018. Aviz. TC.D. - Cameră
decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 24 octombrie 2018 și joi, 25 octombrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 23 octombrie 2018
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.

Dezbaterile au început cu analiza asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional (PLx.
146/2018).
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale și
Guvernul susțin adoptarea proiectul de Lege cu amendamente propuse.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a propus un
amendament prin care să se prevadă că achiziția mierii de albine se face doar din stupine
autohtone, măsura fiind menită să sprijine apicultura națională.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a întrebat care este sursa de finanțare pentru
achiziția preconizată prin prevederile proiectului de lege.
Domnul consilier Tănase Voicu a precizat că achiziția de miere de albine urmează să se
facă prin finanțare asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a menționat că susține mai degrabă
acordarea unei mese calde în învățământul preuniversitar.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a propus să se încerce mai întâi lansarea unui
proiect-pilot restrâns la unitățile de învățământ preuniversitar dintr-un singur județ.
Domnul deputat Alexandru Rădulescu s-a arătat sceptic față de posibilitatea amendării
proiectului de Lege în sensul propus de domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, considerând
că măsura propusă ar veni în contradicție cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile
publice.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut observațiile făcute de domnul deputat
Alexandru Rădulescu, adăugând că o asemenea restricționare ar fi în contradicție nu doar cu
legislația internă a achizițiilor publice, ci și cu preraportul transmis de Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului, care precizează, deja, că achiziția se va face
din lanțul scurt de aprovizionare. Pentru a nu se mai tergiversa adoptarea proiectului de Lege,
a propus ca amendamentul formulat de domnul deputat Robert Nicolae Turcescu să fie respins
de Comisie și să fie susținut de inițiatorul acestuia în cadrul dezbaterilor care vor avea loc în
Plenul Camerei Deputaților. Conform discuțiilor și opiniilor exprimate, punctul de vedere a
fost agreat de membrii Comisiei.
Domnul consilier Tănase Voicu a adăugat faptul că o asemenea prevedere restrictivă ar
veni în contradicție cu legislația comunitară care stabilește dreptul la liberă circulație a
mărfurilor provenite din interiorul Uniunii Europene pe întreg teritoriul acesteia.
Domnul deputat Alexandru Rădulescu a precizat că intenția de a sprijini producătorii
autohtoni de fructe s-a dovedit dificil de realizat, datorită carențelor de natură organizatorică
întâlnite în cazul producătorilor autohtoni.
Doamna deputat Raluca Turcan a subliniat că nu înțelege de ce nu se poate adopta
amendamentul propus, întrucât Camera Deputaților fiind Cameră decizională nu ridică
problema adoptării tacite. Se poate retrimite raportul preliminar Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că rolul Parlamentului este nu doar
de a legifera în mod corect, respectând toate rigorile de tehnică legislativă și reglementările,
interne sau comunitare, în vigoare, dar mai ales, de a legifera în folosul beneficiarului.
Amânarea înseamnă privarea elevilor de miere de albine pentru încă o bună perioadă de timp.
Doamna deputat Mihaela Huncă a propus realizarea unei ședințe comune împreună cu
cealaltă comisie care este sesizată pe fond cu acest proiect de lege.
Doamna deputat Raluca Turcan a considerat că ar fi util să se facă o ședință comună.
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că va supune la vot propunerile
așa cum ele au fost făcute. Totodată, a menționat că, în eventualitatea în care se va adopta
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preraportul transmis de Comisiei pentru administrație, amendamentul propus de domnul
deputat Robert Nicolae Turcescu se va considera amendament respins, conform opiniilor
exprimate anterior.
S-a supus la vot adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului. Membrii Comisiei au hotărât, cu 11 voturi
pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente
admise și respinse.
S-a continuat cu propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru
elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial (Plx 645/2013).
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a subliniat că adoptarea
propunerii legislative ar avea drept efect principal diminuarea fenomenului abandonului
școlar, ar crește frecvența elevilor la cursuri, ar împiedica elevii să mai părăsească incinta
unității școlare în timpul cursurilor și deci, ar spori gradul de siguranță al elevilor, contribuind,
concomitent, la asigurarea unui grad sporit de educație în favoarea unei alimentații sănătoase.
Doamna deputat Raluca Turcan a apreciat că implementarea unui astfel de program ar avea
drept consecință reducerea migrației elevilor dinspre unitățile școlare din mediul rural către cel
urban. În același timp, doamna deputat a subliniat că amendamentele depuse la comisie au fost
elaborare în acord cu forma inițiată de Guvern pentru programul pilot. A formulat un
amendament prin care propune ca programul de acordare a unei mese diversificate pentru
elevii din învățământul primar și gimnazial să intre în vigoare începând cu anul școlar 20182019.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, în calitate de secretar al Comisiei, a solicitat
repetarea votului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional (PLx. 146/2018), având în
vedere că a existat o confuzie la numărarea votului.
Domnul deputat Viorel Stan, în calitate de secretar al Comisiei, a menționat că la acel
moment voturile au fost numărate în funcție de modul în care membrii Comisiei prezenți la
dezbateri și-au exprimat votul.
Având în vedere că deja s-au început dezbaterile asupra unui alt punct de pe ordinea de
zi, doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus să se finalizeze dezbaterea acestuia și
apoi să se clarifice situația semnalată de domnul secretar, și, eventual, să se reia votul.
Domnul secretar de stat Petru Andea a spus că Ministerul Educației Naționale a primit
la începutul ședinței noile amendamente formulate de inițiatori neavând timp să formuleze un
punct de vedere asupra lor. A atenționat asupra dificultăților de implementare a programului
într-un timp atât de scurt, sumele necesare fiind foarte mari și impunându-se o analiză asupra
bugetului.
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a subliniat că amendamentele au fost
depuse la Comisie în după amiaza zilei de luni, 22 octombrie 2018.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon, în calitate de inițiator, a subliniat că susține
implementarea unui astfel de program, solicitând Ministerului Educației Naționale să prezinte,
într-o ședință viitoare, o propunere de etapizare și de bugetare multianuală a programului. A
propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative.
Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a afirmat că în luna aprilie a acestui an a adresat
Ministerului Educației Naționale o solicitare de a prezenta punctul de vedere asupra acestui
program, iar răspunsul primit confirmă că Ministerul are o analiză asupra acestui program.
Conținutul punctului de vedere transmis confirmă că argumentele aduse în favoarea
implementării generalizate a programului sunt valide, fiind constatate și de analizarea
rezultatelor obținute de programul-pilot în 30 de unități de învățământ în care acesta a fost
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implementat. Din același răspuns rezultă că programul nu a fost implementat în toate cele 50
de unități școlare, așa cum era inițial stabilit, deoarece în 20 dintre cazuri administrația locală
nu s-a implicat suficient în sprijinirea acestuia.
Domnul secretar de stat Petru Andea a scos în evidență faptul că se discută de chestiuni
diferite, analiza de care vorbește domnul deputat Sorin Dan Moldovan luând în calcul numai
costurile programului-pilot.
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut că nu se pun în discuție
valențele programului, generoase și eficiente, ci dificultățile de implementare generalizată pe
care acesta le presupune, atât la nivel financiar, cât și logistic, instituțional, în diferite tipuri de
școli și comunități.
S-a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor pentru două săptămâni. Cu 18
voturi pentru și 1 vot împotrivă, propunerea de amânare cu două săptămâni a dezbaterilor a
fost adoptată.
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a precizat că domnul secretar Robert
Nicolae Turcescu a solicitat reluarea votului la aproximativ 6-10 minute după finalizarea
votului inițial asupra Plx. 146/2018 și a solicitat secretarilor precizări suplimentare cu privire
la votul exprimat.
Domnul secretar Viorel Stan a precizat că unii domni deputați au ridicat mâna la
momentul votului favorabil și s-au răzgândit ulterior cu privire la modul în care doresc să
voteze. A subliniat că ezitarea a venit din partea domnilor deputați din Grupul parlamentar al
USR.
Pe cale de consecință, doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a propus reluarea
votului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 2 abțineri,
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV
din învăţământul de stat şi confesional (PLx. 146/2018), cu amendamente admise și
respinse.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru instituirea Anului cărţii în România
(PLx. 523/2018).
Domnul secretar de stat Ion Ardeal Eremia a prezentat punctul de vedere favorabil al
Guvernului, cu observația că adoptarea art. 3, referitor la atribuțiunile Societății Române de
Radiodifuziune și la cele ale Societății Române de Televiziune, reprezintă suprareglementare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 41/1994, care stabilesc că cele două
societăți au printre obiective și promovarea activităților educaționale și culturale.
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a susținut adoptarea inițiativei legislative,
cu un amendament prin care se elimină art.3. Cu 10 voturi pentru și 6 voturi împotrivă,
propunerea de eliminare a art.3 al propunerii legislative a fost adoptată.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
S-a trecut la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de
muncă (PLx. 518/2018).
Doamna președinte prof.dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.76/2002, a Legii nr.279/2005,
precum şi a Legii nr.335/2013, urmărindu-se majorarea cuantumului primei de activare
cuvenite şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, a cuantumului
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subvenţiilor acordate angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi a sumelor
acordate angajatorilor care încheie contracte de ucenicie sau contracte de stagiu
Doamna director Tania Grigore a prezentat punctul de vedere favorabil al Guvernului.
S-a supus la vot propunerea de eliberare a uni aviz favorabil proiectului de Lege.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx. 526/2018).
Comisia, cu 9 voturi pentru și 7 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra
propunerii legislative.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
- Tania Grigore - director
- Dinu Țepeș - consilier
Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Tănase Voicu - consilier
Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- Ion Ardeal Ieremia - secretar de stat
- Cornel Frimu - consilier.
La şedinţa Comisiei de marți, 23 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia- președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte,
Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar,
Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Huncă
Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru,
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș
Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan,
Cîmpeanu Sorin Mihai, Tîlvăr Angel, Adrian Todor.
În zilele de miercuri, 24 octombrie 2018 și joi, 25 octombrie 2018 lucrările Comisiei
au avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul
Comisiei.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 24 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Stan
Viorel - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile,
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara
Mareș, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu
Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai.
La şedinţa Comisiei de joi, 25 octombrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro
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Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu
Nicolae, Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Moldovan Sorin Dan,
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina,
Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte,
Cîmpeanu Sorin Mihai.

PREȘEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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