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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 iunie 2010  
 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 iunie 2010 au avut următoarea ordine 
de zi: 

Marţi, 08 iunie 2010  
Ora 14.00 

 
RAPOARTE  

 1. Proiect 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. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Procedură de urgenţă. Termen: 3 iunie 2010. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului 
de fructe proaspete în şcoli. PL.x. 227/2010. Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 27 mai 2010. 
Iniţiatori: deputaţi PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia,  Stoian  
Toader, Tabără Valeriu; PSD+PC: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, 
Munteanu Ioan, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor, Tărâţă Culiţă; PNL: 
Banu Mihai. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 
din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Pl.x. 154/2010. 
Raport. Termen: 29 aprilie 2010. Iniţiator:  deputat Bogdan Cantaragiu. C.D. – 
Cameră decizională. 
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 4. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România. PL-x 559/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 19 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Ciucă Liviu-
Bogdan, Popescu Dan-Mircea, Tabără Valeriu, senatori: Arcaş Viorel, Silistru Doina, 
Toma Ion, David Gheorghe, Pereş Alexandru, Ghişe Ioan. C.D. – Cameră decizională. 
Raportori: Anghel Stanciu, Teodor Marius Spînu, Victor Cristea. Termen stabilit: 16 
februarie. 

Miercuri, 09 iunie şi joi, 10 iunie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

Marţi, 08 iunie 2010  
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu a propus introducerea pe ordinea de zi a 
proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din 
administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie 
"Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie 
"Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" (PL-x 564/2009). 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că proiectul de lege va fi 
introdus pe ordinea de zi săptămâna viitoare, având în vedere faptul că ordinea de zi se 
stabileşte în şedinţa biroului comisiei şi când vor fi invitaţi şi factorii implicaţi. 
 În continuare au urmat cele două proiecte de lege cu acelaşi obiect de 
reglementare, şi anume proiectul 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) şi proiectul de Lege privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (PL.x. 227/2010).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că cele două proiectele de 
lege au fost dezbătute şi în şedinţa din săptămâna trecută dar nu s-a luat o decizie 
deoarece s-au solicitat mai multe informaţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, 



 3

Tineretului şi Sportului despre acest program, precum şi despre derularea programului 
cornul şi laptele. 
 Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, a menţionat că era nevoie de un act normativ pentru oferirea unui fruct pentru 
fiecare copil din clasele I-VIII. Autorităţile locale au demarat achiziţiile pentru ca anul 
şcolar următor să poată fi bine pregătit. Fructul – mărul – a fost ales de Ministerul 
Sănătăţii. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat dacă mărul poate fi 
înlocuit cu alt fruct şi din ce producţie este achiziţionat acesta – internă sau europeană ? 
 Domnul deputat Victor Cristea a întrebat care sunt specificaţiile tehnice pentru 
măr şi dacă producătorii români pot fi avantajaţi ? 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus amânarea proiectelor de lege până când 
Ministerul Educaţiei va pune la dispoziţie documentele solicitate privind derularea 
programelor în şcoli, pentru a se putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că a fost înfiinţat un grup 
de lucru care să elaboreze un punct de vedere pentru informarea Comisiei referitor la 
toate programele care se derulează în acest moment în şcoli. 
 Doamna deputat Maria Stavrositu a precizat, referitor la programul privind 
distribuirea de miere în şcoli, că a primit numeroase reclamaţii şi plângeri de la cadrele 
didactice. A susţinut ca fructele să fie din producţia internă. 
 Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, a precizat că este un program european finanţat 75% din fonduri comunitare, iar 
anul viitor fondurile vor fi dublate. A arătat că mărul nu este unicul fruct care poate fi 
oferit; producătorii autohtoni nu pot fi unici, poate participa orice operator economic din 
Uniunea Europeană la licitaţii, dacă îndeplineşte condiţiile stabilite, doar că aceştia au 
avantajul că preţul de cost este mai mic. În caietul de sarcini sunt prevăzute pentru măr, 
condiţii de calitate, ambalare, norme biologice.  
 Domnul deputat Victor Cristea a întrebat ce este prioritar în sistemul de achiziţii: 
preţul sau calitatea ? 
 Domnul deputat Marius Gondor a întrebat dacă Ministerul Sănătăţii poate garanta 
că această combinaţia între măr şi lapte este benefică pentru copii. A solicitat să fie 
prezentate Comisiei programele similare care se derulează în Uniunea Europeană.  
 Domnul Dănuţ Apetrei a indicat faptul că în unele ţări europene mărul a fost 
înlocuit cu banane, legume verzi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare a celor două proiecte de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al 
Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (Pl.x. 
154/2010). 
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 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea organizarea şi 
funcţionara Colegiului Psihologilor din România, în sensul ca exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică să se poată realiza şi de către persoanele care au 
absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, cu diplomă de licenţă în 
psihopedagogice specială, nu numai  de către cele cu diplomă de licenţă în psihologie 
sau asimilată.  
 Domnul Mihai Aniţei, preşedintele Colegiului Psihologilor din România a 
subliniat că obţinerea atestatului de liberă practică a profesiei de psihopedagog este 
inoportună, deoarece sunt două specializări distincte cu asemănare de nume. Totodată, 
domnul preşedinte Mihai Aniţei a informat membrii Comisiei că, s-a înaintat de către 
Colegiul Psihologilor din România către Ministerului Educaţiei un proiect de modificare 
a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004, aprobate prin HG nr. 
788/2005, proiect care se află în procedura de avizare. Colegiului Psihologilor din 
România consideră neavenită iniţiativa legislativă, menită a dezorganiza accesul în 
profesia de psiholog cu drept de liberă practică. Ocupaţia de psihopedagog special se 
referă la sfera ştiinţelor educaţiei, pe când profesia de psiholog este aferentă psihologiei. 
Învăţământul universitar psihologic românesc nu este unui general, ci se desfăşoară 
numai la nivel specializat.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că şi psihopedagogii 
pot fi autorizaţi numai pe domeniul lor. A propus amânarea pentru săptămâna viitoare, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România (PL-x 559/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea anexei nr. 2 pct. A şi B şi a anexei nr. 3 pct. A şi B 
la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul ca Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va acorda drept de 
semnătură pentru profesiile reglementate în domeniul cadastrului, cartografiei, 
topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi teledetecţie.  
 Doamna senator Doina Silistru, în calitate de  iniţiator, a susţinut aprobarea 
proiectului de lege.  

Doamna Spiroiu Ileana, director general adjunct la Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară, a susţinut punctul de vedere al Guvernului şi aprobarea 
proiectului de lege.  

Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus amânarea dezbaterii pentru săptămâna 
viitoare.  
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Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare care a fost aprobată cu unanimitate de voturi şi a anunţat că se va continua cu 
dezbaterea pe articole, dezbaterile generale fiind încheiate.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Corneliu Munteanu – director general; 
 - Oana Salomia – consilier. 
 De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 - Dănuţ Apetrei – secretar de stat; 
 - Irina Ruxandra Creangă – consilier pentru afaceri europene. 
 De la Colegiul Psihologilor din România 
 - Mihai Aniţei – preşedinte; 
 - Ştefan Laurenţiu – jurist. 
 De la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 - Ileana Spiroiu – director general adjunct. 
 De la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
 - Coroiu Vasilica – avocat; 
 - Păunescu Cornel – profesor. 
 De la Ordinul Geodezilor din România 
 - Caia Neculai – secretar. 
 Iniţiatori 
 - Doina Silistru – senator.  

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
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 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu. 
 
 
 
 
 
 În zilele de miercuri, 09 iunie şi joi, 10 iunie 2010, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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