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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine  
publica si  siguranta   nationala 
Nr.32/663/2003 

 Bucuresti, 22.10.2003 
PL 603/2003 

 
RAPORT  

asupra proiectului  de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de 
hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru aparare, ordine publica si 

siguranta nationala  a fost sesizata spre dezbatere si avizare în fond, în procedura obisnuita, cu proiectul de Lege pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare 
nationala, ordine publica si siguranta nationala, trimis cu adresa nr. 603 din 5 octombrie 2003 si înregistrat sub nr. 32/663 din 7 
octombrie 2003. 

În cadrul dezbaterii proiectului de lege, membrii comisiei au analizat expunerea de motive si au avut în vedere avizele 
favorabile nr. 1304/10.09.2003 - al Consiliului Legislativ, nr. 570/18.10.2003 – al Comisiei pentru buget, finante si banci si nr. 
603/18.10.2003 – al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati.   

Proiectul de lege prevede externalizarea serviciilor de hranire a militarilor, prin prestarea acestor servicii de catre agenti 
economici specializati, precum si simplificarea metodologiei de calcul a valorii normei de hrana, care se va stabili si actualiza în 
functie de indicii preturilor de consum pentru actualizare la inflatie, publicati în Buletinul Statistic de Preturi. .  

2. Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare si se adopta potrivit  art.74 alin. (2) din Constitutie. 
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3. La dezbaterea proiectului au participat, potrivit prevederilor art. 51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, urmatorii 
invitati: maior Florin Vasile – consilier juridic si colonel  Gheorghe Gavrila – specialist pe probleme logistice, din Ministerul Apararii 
Nationale, sublocotenent Luiza Enache, consilier juridic la  Serviciul Român de Informatii, comisar Iuliana Kope – consilier juridic si 
comisar Florin Anghel – specialist în Directia Management Logistic, din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 

4. Potrivit art. 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, proiectul de lege a fost dezbatut sedinta comisiei din 22 octombrie 
2003, în prezenta un numar de ….membri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta na tionala  au hotarât, cu unanimitate de 
voturi pentru, sa solicite Plenului Camerei Deputatilor adoptarea  cu modificari a prezentului proiect de lege. 
 

Amendamente admise 
 

Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente: 
Nr. 
crt 

 
Textul initial 

 
Textul propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 
0 1 2 3 
1 Articolul unic punctul 3, alineatul (2) al 

articolului 4¹, nou introdus 
 
 
(2) Atribuirea contractelor de achizitie a 
hranirii prin agenti economici se efectueaza 
în conformitate cu prevederile actelor 
normative care reglementeaza domeniul 
achizitiilor publice. 
 
 

1. La articolul unic  punctul 3, alineatul (2) 
al art icolului 4¹ se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 
(2) Atribuirea catre agentii economici a 
contractelor de achizitie a hranirii se efectueaza 
în conformitate cu prevederile actelor 
normative care reglementeaza domeniul 
achizitiilor publice. 
 
 (Autor:dl.dep.Virgil Popescu) 

 
 
 
 
Pentru ca textul sa exprime 
mai clar faptul ca  
respectivele institutii, în 
scopul hranirii personalului, 
pot încheia contracte cu 
agenti economici de profil. 

2 Articolul unic, punctul 3, alineatul (3) al 
articolului 4¹ 
 
 

2. La articolul unic  punctul 3, alineatul (3) 
al articolului 4¹ se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
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(3) Spatiile si utilitatile aferente hranirii, 
precum si alte bunuri necesare prepararii si 
servirii hranei, aflate în proprietatea publica 
sau privata a statului si în administrarea 
institutiilor publice prevazute la art. 1, se pot 
pune la dispozitie, în conformitate cu 
prevederile legale, agentilor economici, 
beneficiari ai contractelor de achizitii 
publice, în limita normelor interne de 
înzestrare, întrebuintare si consum, pe 
perioada derularii contractului de prestari 
servicii. 

(3) Spatiile si utilitatile aferente hranirii, 
precum si alte bunuri necesare prepararii si 
servirii hranei, aflate în proprietatea publica sau 
privata a statului si în administrarea institutiilor 
publice prevazute la art. 1, se pot pune la 
dispozitie, în conformitate cu prevederile 
legale, titularilor contractelor de achizitii 
publice, în limita normelor interne de 
înzestrare, întrebuintare si consum, pe perioada 
derularii contractului de prestari servicii. 
 
(Autor:dl.dep.Virgil Popescu) 

 
Pentru simplificarea 
exprimarii. 

3 Articolul unic, punctul 3, alineatul (4) al 
articolului 4¹ 
 
 
(4) Întretinerea si repararea bunurilor puse 
la dispozitie, în conditiile alin. (3), sunt în 
sarcina exclusiva a agentilor economici, cu 
suportarea cheltuielilor de catre acestia. 

3. La articolul unic  punctul 3, alineatul (4) 
al articolului 4¹ se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 
(4) Obligatia de întretinere  si reparare a 
bunurilor puse la dispozitie, în conditiile alin. 
(3), este  în sarcina exclusiva a agentilor 
economici, cu suportarea cheltuielilor de catre 
acestia. 
 
(Autor:dl.dep.Virgil Popescu) 

 
 
 
 
 
Formulare mai adecvata în 
speta  pentru obligatia de   
“a face” 

4 Articolul unic, punctul 4, alineatul (1) al 
articolului 5 
 
 
(1) Valoarea financiara a normelor de hrana, 
aprobate prin hotarâre a Guvernului, se 
stabileste si se actualizeaza, în mod unitar, de 
catre Ministerul Apararii Nationale împreuna 

4. La articolul unic  punctul 4, alineatul (1) 
al articolului 5 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
(1) Valoarea financiara a normelor de hrana, 
aprobate prin hotarâre a Guvernului, se 
stabileste si se actualizeaza, în mod unitar, de 
catre Ministerul Apararii Nationale împreuna 

 
 
 
 
 
Rata inflatiei constituie  
elementul de referinta.  
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cu celelalte institutii publice prevazute la 
art.1, în functie de indicii preturilor de 
consum pentru actualizare la inflatie a 
elementelor patrimoniale, capitolul “Marfuri 
alimentare”, publicati de Institutul National 
de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi.  

cu celelalte institutii publice prevazute la art.1, 
în functie de indicii preturilor de consum 
pentru actualizare la rata inflatiei a 
elementelor patrimoniale, capitolul “Marfuri 
alimentare”, publicati de Institutul National de 
Statistica în Buletinul Statistic de Preturi. 
 
(Autor:dl.dep.Virgil Popescu) 

 
Nu au fost amendamente respinse. 
 
 

 
 
 

PRESEDINTE, 
Razvan IONESCU 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp. Mihai Taranu                                   
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
 

Comisia pentru aparare, ordine  
publica si  siguranta   nationala 
Nr.32/663/2003 

 Bucuresti, 23.10. 2003 
PL 603/2003 
 

 
 

Catre 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
Va înaintam, alaturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta 
nationala, trimis cu adresa nr. 603 din 5 octombrie 2003 si înregistrat sub nr. 32/663 din 7 octombrie 2003. 
 

În raport de obiectului si continutul acestuia, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PRESEDINTE, 
Razvan IONESCU 


