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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din 

Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru 
adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de 

învățământ preuniversitar 
(PLx. 509/2020) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx.509 din 08 

septembrie 2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli 
al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor 
în unitățile de învățământ preuniversitar. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.718/24.07.2020. 
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Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind 
aprobarea participării României la Program pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările 
ulterioare, în vederea redistribuirii produselor contractate și nedistribuite  ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ 
preuniversitar, anume fructe și/sau legume proaspete, lapte/produse lactate și produse de panificație, către organizații umanitare, unități 
sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei metodologii stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate. 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința online din 
data de 07 octombrie 2020. 

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 
invitat domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a dezbătut proiectul de lege în ședința din 15 decembrie 2020. 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat 

domnul Dragoș Rădulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș - secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 02 septembrie 2020, în condițiile art. 115 alin. 
(5) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
 

 5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 
de Lege în forma adoptată de Senat.   
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 
 

PREȘEDINTE 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR 
Viorel STAN 

 

SECRETAR 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
   Consilier parlamentar Raluca Zăvoeanu

Șef serviciu Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea

 
 
 
 
 
 
 
 


