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AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU          Nr.26/1394  
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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat cu program normal de 4 ore, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în 
fond, cu adresa nr.P.l.- x.23 din 5 februarie 2007. 
 
 
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES 
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AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU        Nr. 26/1394 
    ECOLOGIC  

                           
RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
 clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 
 

  1. Cu adresa nr.Pl.-x 23 din 5 februarie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat cu program normal de 4 ore. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1211 din 07.09.2006; 
- avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi 

nr.Pl.x-23 din 13 februarie 2007;    
- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă şi sport 

nr29/24 din 14 februarie 2007. 
- punctul de vedere al Guvernului nr.3084 din 13.10.2006. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

  Propunerea legislativă fost dezbătută şi analizată în fond, în 
procedură obişnuită, în şedinţa din 20 februarie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 



produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
propunerii legislative, motivat de faptul că, iniţiatorii nu precizează sursele de  
finanţare necesare extinderii programului privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie şi pentru elevii din clasele V-VIII din învăţământul de stat, aşa cum 
prevede art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice şi art.138 alin.(5) 
din Constituţia României, republicată, în sensul că nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.  
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 27 de deputaţi, 
din totalul de 29 membrii ai Comisiei.  
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri.  
  4. Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 19 
decembrie 2006.    
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii 
legislative. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  

                   RELU FENECHIU            SERES DENES 
 
       
 
 
 
 
 
 
Consilier : Stelian Androne 
Expert: Sofia Chelaru 
 



Pl.-x 23 din/2007 
N  O  T  Ă 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
- avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi;    
- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă şi sport. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 19 
decembrie 2006. 
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
  Propunerea legislativă fost dezbătută şi analizată în fond, în 
procedură obişnuită, în şedinţa din 20 februarie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
propunerii legislative, motivat de faptul că, iniţiatorii nu precizează sursele de  
finanţare necesare extinderii programului privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie şi pentru elevii din clasele V-VIII din învăţământul de stat, aşa cum 
prevede art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice şi art.138 alin.(5) 
din Constituţia României, republicată, în sensul că nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.      
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri.       
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii 
legislative. 
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