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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 1.03.2016 

Nr. 4c-6/594 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 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 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, 

trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx 641 din 16 

decembrie 2013. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

         VICTOR - PAUL DOBRE 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 1.03.2016 

Nr. 4c-6/594 
 

R A P O R T       
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 învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 

normal de 4 ore 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 641 din 16 decembrie 2013, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a 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 învăţământul primar şi gimnazial de stat 

şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, înregistrată cu 

nr.4c-6/594/18.02.2013. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.722/15.07.2013) 

 avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-9/321/11.02.2014) 

 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1531/18.02.2014) 

 avizul favorabil cu amendamente admise al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-2/787/12.03.2014) 



  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 decembrie 2013, în calitate de primă Cameră 

sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.96/2002 

privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, 

precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore. Prin această intervenție 

legislativă se dorește optimizarea performanțelor înregistrate de autoritățile care administrează activitatea de distribuție a 

laptelui, produselor lactate și de panificație în ceea ce privește siguranța copiilor prin asigurarea calității optime a produselor 

distribuite în școli. Scopul proiectului de act normativ îl constituie reglementarea unitară a cadrului legal și instituțional 

privind organizarea și funcționarea serviciului de distribuire a produsului lactat și de panificație către preșcolari și elevi, în 

vederea asigurării stării de sănătate a beneficiarilor, precum și pentru eficientizarea utilizării banului public prin reducerea 

costurilor de transport. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 1 martie 2016. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  domnul Andras Kyraly - secretar de stat și doamna Cătălina Chenda - director în cadrul Ministerului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice, doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, doamna Lenuța Ichim - vicepreședinte al Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alementelor și doamna Adriana Chirea - director în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. 
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În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 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 învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 

private cu program normal de 4 ore cu amendamente admise și amendamente respinse prezentate în Anexa nr.1 și 

Anexa nr.2 la prezentul raport.       

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

 
VICTOR - PAUL DOBRE 

 
RADU BABUȘ 

    
             

   
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru           
Consilier, Roxana Feraru 
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ANEXA nr.1 
   

Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.96/2002 

 
Text propunere legislativă 

 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

      pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 
nr.96/2002 privind 

acordarea de produse lactate 
și de panificație pentru elevii 

din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, 

precum și pentru copiii 
preșcolari din grădinițele de 
stat și private cu program 

normal de 4 ore 

 
Nemodificat 

 

2.    Articol unic - Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate și de panificație 
pentru elevii din învățământul 
primar și gimnazial de stat și 
privat, precum și pentru copiii 
preșcolari din grădinițele de stat 
și private cu program normal de 
4 ore, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.631 din 26 august 2002, cu 

         Art.I. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse 
lactate și de panificație pentru 
elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, 
precum și pentru copiii preșcolari 
din grădinițele de stat și private 
cu program normal de 4 ore, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.631 din 26 
august 2002, cu modificările și 

Având în vedere 
modificările aduse prin 
acte anterioare și prin 
prezentul proiect, 
articolul unic a devenit 
art.I și s-a introdus 
art.II. 
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modificările și completările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
 

3.   
 
 

 
 

_______________ 

       1. La articolul 1, după 
alineatul (22), se introduce 
un nou alineat, alin.(23) cu 
următorul cuprins: 
 
        alin. (23) Produsele vor fi 
prezentate, ambalat, cu 
respectarea condițiilor igienico-
sanitare și respectând 
cerințele prevăzute în art.9, 
Anexa nr.1, din Hotărârea 
Guvernului nr.106/2002 privind 
etichetarea alimentelor, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

       1. La articolul 1, după 
alineatul (22), se introduce un 
nou alineat, alin.(23) cu 
următorul cuprins: 
 
        (23) Produsele vor fi 
ambalate individual și livrate cu 
respectarea legislației în 
vigoare privind condițiile 
igienico-sanitare și 
etichetarea alimentelor. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

 
 
 
 
În prezent legislația în 
vigoare în domeniul 
etichetării alimentelor 
este reprezentată de 
legislația națională, 
respectiv H.G 
nr.106/2002, cât și de 
legislația comunitară. 
 

4.    
 
 
 Art.1  
 (4) Diversificarea 
programului cu produse derivate 
din produsul de bază lapte nu va 
depăşi limita maximă de 33%. 
Produsele lactate derivate sunt 
următoarele: iaurt simplu, lapte 
bătut, sana sau chefir, care 
îndeplinesc cerinţele specificate 
în art. 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 657/2008 al Comisiei 

  2. La articolul 1, 
alineatul (4) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
  
 (4) Diversificarea 
programului cu produse derivate 
din produsul de bază lapte nu va 
depăşi limita maximă de 50%. 
Produsele lactate derivate sunt 
următoarele: iaurt simplu, lapte 
bătut, sana sau chefir, care 
îndeplinesc cerinţele specificate în 
Regulamentul (UE) 
nr.1308/2013 al 

 
 
 
 
Se dorește creșterea 
gradului de 
diversificare de la 33% 
la 50% pentru a 
asigura copiilor din 
școli și grădinițe o 
repartizare echilibrată 
între diferitele tipuri de 
produse lactate. 
Regulamentul (CE) 
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din 10 iulie 2008 de stabilire 
a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1.234/2007 al Consiliului în 
ceea ce priveşte acordarea de 
ajutoare comunitare pentru 
furnizarea laptelui şi a 
anumitor produse lactate 
elevilor din instituţiile 
şcolare, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi pe cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind igiena produselor 
alimentare, cu modificările 
ulterioare. 
 

Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 
2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor 
produselor agricole și de 
abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr.922/72, (CEE) 
nr.234/79, (CE) 
nr.1037/2001 și (CE) 
nr.1234/2007 ale Consiliului, 
cu amendamentele ulterioare, 
precum și cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr.852/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind igiena produselor 
alimentare, cu amendamentele 
ulterioare, și în Regulamentul 
(CE) nr.853/2004 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind normele specifice de 
igienă care se aplică 
alimentelor de origine 
animală, cu amendamentele 
ulterioare. 
 
(Autor: dep. Ion Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD)  
 

nr.1.234/2007 este 
abrogat. 

5.   
 
 
 
 

      2. La articolul 4, după 
alineatul (1), se introduce 
un nou alineat, alin.(11) cu 
următorul cuprins: 
 

         3. După alineatul (1) al 
articolului (4), se introduce 
un nou alineat, alin.(11) cu 
următorul cuprins: 
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_______________ 
 

        alin. (11) În cazul 
produselor lactate, frecvența 
livrărilor, precum și spațiile din 
școli destinate depozitării 
produselor după livrare, vor fi 
stabilite de către autoritatea 
contractantă pentru fiecare tip 
de produs în parte, în funcție 
de termenul de valabilitate și 
de condițiile specifice de 
transport și de depozitare 
ale produsului respectiv. 

 

       (11)  Pentru lapte și 
produse lactate, frecvența 
livrărilor, precum și spațiile 
frigorifice din școli destinate 
depozitării produselor după 
livrare în condiții de siguranță 
alimentară vor fi stabilite de 
către autoritatea contractantă în 
conformitate cu prevederile 
legislației sanitar-veterinare 
și pentru siguranța 
alimentelor în vigoare pentru 
fiecare tip de produs în parte, în 
funcție de termenul de 
valabilitate/data durabilității 
minimale, de condițiile de 
păstrare specificate pe 
eticheta produselor și de 
condițiile specifice de transport; 
atunci când condițiile 
respective nu pot fi 
îndeplinite, livrările de lapte și 
de produse lactate se vor face 
zilnic. 

 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   
 
 
 
 

_______________ 

       3. La articolul 5 se 
introduce un nou alineat, 
alin.(1) cu următorul 
cuprins:  
 
         alin.(1) Pentru 
asigurarea condițiilor igienico-

        4. La articolul 5 se 
introduce un nou alineat, 
alin.(2) cu următorul cuprins: 

 
 

 (2) Pentru asigurarea 
condițiilor igienico-sanitare, 
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sanitare, ambalajele produselor 
lactate și laptele, vor fi în 
mod obligatoriu însoțite de 
accesorii sigilate care să permită 
consumul acestor produse în 
condiții optime de igienă. 

 

laptele și produsele lactate 
ambalate individual trebuie 
însoțite de accesorii sigilate, care 
permit consumul acestor produse 
în condiții optime de igienă. 

 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
7.             Art.II. - Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse 
lactate și de panificație pentru 
elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, 
precum și pentru copiii preșcolari 
din grădinițele de stat și private 
cu program normal de 4 ore, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.631 din 26 
august 2002, cu modificările și 
completările ulterioare, precum 
și cu modificările și 
completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare.” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Tehnică legislativă. 
Având în vedere 
modificările aduse prin 
acte anterioare și prin 
prezentul proiect, este 
necesară introducerea 
art.II ce prevede 
norme de republicare. 
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ANEXA nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 

Nr. 
crt. Text propunere legislativă 

Text amendament propus 
(autorul amendamentului) 

  

Motivarea 
amendamentului Camera 

Decizională 

0 1 2 3 4 
1.       Art.1 

    (23) Produsele vor fi prezentate, 
ambalat, cu respectarea condițiilor 
igienico-sanitare și respectând 
cerințele prevăzute în art.9, Anexa nr.1, 
din Hotărârea Guvernului nr.106/2002 
privind etichetarea alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

         Art.1 
 (23)  Produsele vor fi livrate 
ambalate, cu respectarea condițiilor 
igienico-sanitare și a cerințelor 
prevăzute în art.9, Anexa nr.1, din 
Hotărârea Guvernului nr.106/2002 
privind etichetarea alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

(Autor: dep. Vasile Horga -  
Grup parlamentar al PNL) 

Pentru a elimina orice 
interpretare ulterioară, este 
necesar să se specifice clar 
și fără echivoc că produsele 
vor fi livrate ambalate și nu 
doar prezentate ambalate 
așa cum prevede formularea 
inițială din inițiativa 
legislativă. 
Partea a doua a 
amendamentului se referă la 
eliminarea termenului 
redundant „respectând”, 
pentru a da cursivitate legii. 
 

 
Camera 

Deputaților 

2.       Art.1 
    (23) Produsele vor fi prezentate, 
ambalat, cu respectarea condițiilor 
igienico-sanitare și respectând cerințele 
prevăzute în art.9, Anexa nr.1, din 
Hotărârea Guvernului nr.106/2002 
privind etichetarea alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 
       Alineatul (23) al articolului 1 se 
elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci) 

 

Norma propusă la pct.1 
pentru noul alin.(23) al art.1 
se regăsește, într-o 
reglementare mult mai 
completă, în cuprinsul 
alin.(22) al art.1, potrivit 
căruia produsele trebuie să 
respecte toate cerințele 
prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr.106/2002, și 

Camera 
Deputaților 
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nu doar cele prevăzute de 
art.9 din Anexa nr.1 la acest 
act normativ. 

3.   Art.1  
 (4) Diversificarea programului cu 
produse derivate din produsul de bază 
lapte nu va depăşi limita maximă de 
33%. Produsele lactate derivate sunt 
următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, 
sana sau chefir, care îndeplinesc cerinţele 
specificate în art. 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 
2008 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al 
Consiliului în ceea ce priveşte acordarea 
de ajutoare comunitare pentru furnizarea 
laptelui şi a anumitor produse lactate 
elevilor din instituţiile şcolare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pe cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind igiena 
produselor alimentare, cu modificările 
ulterioare. 
 

 Art.1  
 (4) Diversificarea programului cu 
produse derivate din produsul de bază 
lapte nu va depăşi limita maximă de 
50%. Produsele lactate derivate sunt 
următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, 
sana sau chefir, brânză, care 
îndeplinesc cerinţele specificate în art.3 
din Regulamentul (CE) nr.657/2008 al 
Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.1.234/2007 al Consiliului în 
ceea ce priveşte acordarea de ajutoare 
comunitare pentru furnizarea laptelui şi 
a anumitor produse lactate elevilor din 
instituţiile şcolare, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pe 
cele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr.852/2004 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind igiena produselor alimentare, cu 
modificările ulterioare. 
 
(Autori: dep. Mircea Titus Dobre - Grup 

parlamentar al PSD, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci) 

 

 
Se dorește creșterea 
gradului de diversificare de 
la 33% la 50% pentru a 
asigura copiilor din școli și 
grădinițe o repartizare 
echilibrată între diferitele 
tipuri de produse lactate. De 
asemenea, se propune 
introducerea categoriei 
brânză pentru a se pune în 
acord legislația națională cu 
cea comunitară, 

Camera 
Deputaților 

4.       Art.4 
     (11) În cazul produselor lactate, 
frecvența livrărilor, precum și spațiile 
din școli destinate depozitării 
produselor după livrare, vor fi stabilite 

         Art.4 
         (11) Termenele de livrare, 
precum și spațiile destinate depozitării 
produselor lactate, vor fi stabilite de 
către unitatea de învățământ 

 Camera 
Deputaților 
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de către autoritatea contractantă 
pentru fiecare tip de produs în parte, în 
funcție de termenul de valabilitate și 
de condițiile specifice de transport și de 
depozitare ale produsului respectiv. 

 

pentru fiecare tip de produs în parte, 
cu respectarea termenului de 
valabilitate, condițiilor specifice de 
transport și depozitare ale 
produselor alimentare. 
 
(Autori: dep. Mircea Titus Dobre - Grup 

parlamentar al PSD, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci) 

 
5.         Art.4 

      (11) În cazul produselor lactate, 
frecvența livrărilor, precum și spațiile 
din școli destinate depozitării 
produselor după livrare, vor fi stabilite 
de către autoritatea contractantă 
pentru fiecare tip de produs în parte, în 
funcție de termenul de valabilitate și 
de condițiile specifice de transport și de 
depozitare ale produsului respectiv. 

 

      Art.4 
       (11)  În cazul produselor lactate, 
frecvența livrărilor, precum și spatiile 
frigorifice din școli destinate 
depozitării produselor după livrare în 
condiții de siguranță alimentară a 
elevilor, vor fi stabilite de către 
autoritatea contractantă pentru fiecare 
tip de produs în parte, în funcție de 
termenul de valabilitate, condițiile de 
păstrare indicate de producător și 
cele specifice de transport.  Atunci 
când cerințele indicate mai sus nu 
pot fi îndeplinite, livrările de 
produse lactate se vor face zilnic”.  

 
(Autor: dep. Vasile Horga - 
Grup parlamentar al PNL) 

Pentru a evita apariția unor 
fenomene nedorite precum 
toxiinfecțiile alimentare sau 
alte maladii datorate 
păstrării produselor lactate 
în condiții improprii, se 
impune ca prin lege 
autoritatea contractanta să 
fie obligată să asigure spații 
de depozitare dotate cu 
aparate frigorifice, iar dacă 
acest lucru nu este posibil, 
livrarea unor astfel de 
produse să se facă zilnic, sub 
responsabilitatea furnizorului 
privind îndeplinirea de către 
aceste produse a condițiilor 
igienico - sanitare și de 
siguranță alimentară a 
produselor. 

Camera 
Deputaților 

6.   Art.5        
  (1) Pentru asigurarea 
condițiilor igienico-sanitare, ambalajele 
produselor lactate și laptele, vor fi în 
mod obligatoriu însoțite de accesorii 

        Art.5        
         (1) Pentru asigurarea condițiilor 
igienico-sanitare, ambalajele produselor 
lactate și de panificație, vor fi 
ambalate în dispozitive sigilate care să 

 Camera 
Deputaților 
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sigilate care să permită consumul 
acestor produse în condiții optime de 
igienă. 
 

permită elevilor consumul acestora în 
condiții optime de igienă. 
 
(Autori: dep. Mircea Titus Dobre - Grup 

parlamentar al PSD, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci) 
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