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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-VIII din învăţământul 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, cu modificările şi 

completările 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-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, trimisă cu adresa nr. Pl-x 431 din 20 iunie 2011, 
înregistrată cu nr.31/669 din 21 iunie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 iunie 2011, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.16/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţia legislativă are 
ca scop prevederea în sarcina consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ a tuturor atribuţiilor şi 
responsabilităţilor ce decurg din aplicarea acestui program. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 
28 iunie 2011. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de vedere 
al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.1208 din 20 mai 2011, conform căruia Guvernul nu susţine 
adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu 
nr.234 din 4 martie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât soluţiile legislative propuse nu se pot aplica deoarece nu toate 
unităţile şcolare au personalitate juridică şi, în consecinţă, nu se pot constitui în autorităţi contractante, conform 
prevederilor art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006. Procedura organizării de licitaţii electronice 
propusă în actul normativ nu s-ar putea desfăşura în unităţile şcolare care nu deţin logistica necesară derulării unui 
asemenea program. În prezent, la nivelul judeţelor funcţionează comisii în a căror componenţă se regăsesc şi 
reprezentanţii direcţiei de sănătate publică, ai direcţiei generale a finanţelor publice, precum şi ai oficiului pentru 
protecţia consumatorilor iar soluţia legislativă propusă transferă responsabilităţile ce decurg din aplicarea acestui 
program doar în sarcina consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
                               Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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