
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 

panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de 

stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 

stat şi private cu program normal de 4 ore 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru 

copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de  

4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 

26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  

nr. 16/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 

din 23 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 1, după alineatul (2
2
) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2
3
), cu următorul cuprins: 

„(2
3
) Produsele vor fi ambalate individual şi livrate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare şi 

etichetarea alimentelor.” 

 

2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(4) Diversificarea programului cu produse derivate din 

produsul de bază lapte nu va depăşi limita maximă de 50%. Produsele 

lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau 

chefir, care îndeplinesc cerinţele specificate în Regulamentul (UE)  

nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din  

17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor 

produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 

(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale 

Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum şi cele prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu 

amendamentele ulterioare, şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine 

animală, cu amendamentele ulterioare.” 

 

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (1
1
), cu următorul cuprins: 

„(1
1
)  Pentru lapte şi produse lactate, frecvenţa livrărilor, 

precum şi spaţiile frigorifice din şcoli destinate depozitării produselor 

după livrare în condiţii de siguranţă alimentară vor fi stabilite de către 
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autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislaţiei  

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare pentru 

fiecare tip de produs în parte, în funcţie de termenul de valabilitate/data 

durabilităţii minimale, de condiţiile de păstrare specificate pe eticheta 

produselor şi de condiţiile specifice de transport; atunci când condiţiile 

respective nu pot fi îndeplinite, livrările de lapte şi de produse lactate se 

vor face zilnic.” 

 

4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

„(2) Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, laptele şi 

produsele lactate ambalate individual trebuie însoţite de accesorii 

sigilate, care permit consumul acestor produse în condiţii optime de 

igienă.” 

 

Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 

privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru 

copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de  

4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 

26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  

nr. 16/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 

din 23 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


