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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa 

Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului 

din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale 

persoanelor private de libertate 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru avizare cu proiectul de Lege  pentru 

modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, 

în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, prin adresa nr. PL-x 75/2023 din 

15 februarie 2023.  

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 28 februarie 

2023. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis prezentat în anexa la 

prezentul aviz. 
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Anexa 
AMENDAMENT ADMIS 

 

Nr. 

Crt. 

Text proiect de lege Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

 

Motivare 

1.  LEGE 

pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa 

Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională şi ale persoanelor 

private de libertate 

 

Nemodificat  

2.   Art.I. - La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, 
ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor 
private de libertate, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Cadrele militare, studenţii şi elevii 
instituţiilor militare de învăţământ, soldaţii şi gradaţii 
profesionişti, funcţionarii publici şi personalul civil 
contractual care au dreptul la hrană potrivit normelor, 
atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în 
locul acestora, valoarea financiară neimpozitabilă a 
normei de hrană la care au dreptul.” 
 

Nemodificat  

3.   Art.IL- In termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării 
Naţionale va modifica în mod corespunzător Hotărârea 
Guvernului nr.501/1994 privind aprobarea normelor de 

 Art.IL- In termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul la 

propunerea Ministerul Apărării Naţionale va 
modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului 
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hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal 
pentru care se acordă şi instituţiile publice din „Sectorul 
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională” în care se aplică acestea, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

nr.501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe 
plafoane calorice, categoriile de personal pentru care 
se acordă şi instituţiile publice din „Sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională” în care se aplică acestea, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Autor: membrii Comisiei 

 

4.   Art.III.-Prezenta lege intră în vigoare la data de 
1 aprilie 2023. 
 

Nemodificat  

5.   Art.IV.- Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private 
de libertate, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

Nemodificat  

 
 
 
 


