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         AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
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 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 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 cu adresa nr. Pl.- x 83 din 19 februarie 
2007, înregistrată sub nr. 31/158 din  20 februarie 2007.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 
iniţiativă legislativă, în şedinţa din 15 februarie 2007. 
  Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă, mai sus menţionată, în 
şedinţa din 27 februarie 2007.   

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive,  avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, transmis cu adresa nr. 937/03.07.2006, precum şi punctul de vedere 
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al Guvernului, transmis cu adresa nr. 3299 din 30.10.2006, prin care nu susţine 
această propunere legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de faptul 
că iniţiatorul propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare 
aplicării măsurii propuse, aşa cum prevede art. 138 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit căruia „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
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