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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private
cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi
privat, autorizat sau acreditat
(PL-X 687/2006)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre
dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele IIV din învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat, trimis cu adresa nr. PL-X 687 din 18 septembrie 2006.
Pentru acest proiect de Lege s-a întocmit raportul comun nr. 29/302 şi 26/1145 din 17 octombrie 2006, prin care s-a propus
aprobarea acestuia cu modificări.

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 31 octombrie 2006, în temeiul art. 70 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din
clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat (Pl. x. 687/2006) Comisiilor sesizate în fond, în vederea
reexaminării şi depunerii unui raport comun suplimentar.
La întocmirea raportului Comisiile au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare acordarea, în mod gratuit, copiilor preşcolari din grădiniţele de stat şi
private, cu program normal de 4 ore, precum şi elevilor din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat, de miere de albine în
limita unei cantităţi de 60 g/copil/săptămână. Iniţiativa vine în completarea proiectului cornul şi laptele, care s-a dovedit a fi o
măsură deosebit de bună în asigurarea unei creşteri şi dezvoltări sănătoase a generaţiilor aflate în primii ani de viaţă.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Gabriela Pasztor - secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării; domnul senator
Gheorghe David şi doamna senator Silistru Doina – iniţiatori; domnul Alecu Dumitru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor
Publice.
4. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 44 deputaţi din totalul de 57 membri ai Comisiilor.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiilor reunite
au reexaminat proiectul de lege şi raportul aferent în şedinţele din 8 şi 14 noiembrie 2006.
Raportul comun suplimentar al Comisiilor a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
5. Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 13 septembrie 2006.
2

6. 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.
În urma dezbaterii, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele din
Anexă.
PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

PREŞEDINTE
Relu Fenechiu

SECRETAR
Mihai Radan

SECRETAR
Dénes Seres

Expert
Ioana Florina Mînzu

Expert
Iulia Toader
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ANEXĂ
1. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

2.

Text
Text propus
adoptat de Senat
de Comisiile reunite
Titlul Legii: Lege privind acordarea de miere de Titlul Legii: Lege privind acordarea de miere de
albine pentru copiii preşcolari din grădiniţele de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi
stat şi private cu program normal de 4 ore, elevii din clasele I-IV, din învăţământul de stat
autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat,
autorizat sau acreditat
Autor: Comisiile reunite
Art. 1 – (1) Se acordă gratuit pentru copiii Art. 1 – (1) Se acordă gratuit pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu preşcolari din grădiniţele de stat cu program
program normal de 4 ore, din unităţile autorizate normal de 4 ore, precum şi pentru elevii din
sau acreditate, potrivit legii, precum şi pentru clasele I-IV din învăţământul de stat, miere de
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi albine în limita unei cantităţi de 60g/copil/
privat, autorizat sau acreditat potrivit legii, săptămână.
miere de albine în limita unei cantităţi de
60g/copil/ săptămână.
Autor: Comisiile reunite
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă
începând cu semestrul II al anului şcolar 2006 –
2007, din bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă
începând cu anul şcolar 2007 – 2008, din
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din
capitolul special prevăzut în buget.
Autor: Deputat Ecaterina Andronescu,
deputat Petru Andea
4

Motivare
Pentru claritate în
exprimare.

Programul
are
caracter social şi
nu poate cuprinde
copii
din
învăţământul
privat.

Se
precizează
capitolul din buget
de unde se va face
finanţarea.

(3) Cantitatea de 60 g miere de albine/copil/
săptămână poate fi distribuită, în funcţie de modul
de ambalare, de două ori sau de trei ori pe
săptămână.
(4) Normele de aplicare a prezentei legi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
3.

4.

(3) Text nemodificat.

(4) Text nemodificat.

Art. 2 – (1) Acordarea produsului miere de Art. 2 - Produsul miere de albine se acordă Pentru claritate în
şi elevilor care exprimare.
albine, pe perioada cursurilor, conform anului numai preşcolarilor
şcolar, se face numai elevilor care frecventează frecventează cursurile.
cursurile preşcolare şi şcolare.
Nu este necesară
Autor: Comisiile reunite
inserarea în textul
legii a unor astfel
(2) Unităţile şcolare răspund, în mod direct,
de
reglementări,
de organizarea condiţiilor de recepţie şi distribuţie
(2) Se elimină.
ele urmând a fi
a produsului miere de albine, precum şi de
Autor: Deputat Ecaterina Andronescu
prevăzute
în
confirmarea documentelor care stau la baza plăţii
normele
de
acestuia.
aplicare.
Art. 3 – Încălcarea şi/sau nerespectarea
prevederilor prezentei legi atrage după sine
răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau
Art. 3 - Text nemodificat.
penală, în funcţie de gravitatea faptei, conform
legislaţiei în vigoare.
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