
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                  

Bucureşti,  27 februarie 2023               
PL-x 75/2023             

                                                                                         4c-13/134/2023 
 

AVIZ 
 

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 Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 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, trimis cu adresa  nr. PL x 75 din 15 
februarie 2023 și înregistrat cu nr. 4c-13/134 din 15 februarie 2023. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(4) din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, în sensul acordării valorii financiare a normei de hrană 
la care au dreptul, şi studenţilor şi elevilor militari din instituţiile militare de învăţământ pe 
perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în instituţiile militare de învăţământ şi astfel nu li se 
asigură hrană preparată. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinta din 
data de 27 februarie 2023. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și 
Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 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 raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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