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AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind interzicerea utilizării insectelor și 
viermilor în alimentația umană 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care este sesizată în 
fond, cu Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării insectelor și 
viermilor în alimentația umană, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 736/2022 din 23 
noiembrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/800/2022 din 24 noiembrie 2022. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1125/12.10.2022, avizează negativ 
propunerea legislativă. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.6252/06.10.2022, a avizat 
nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/13585/14.10.2022, 
menționează că, în urma analizei textului propunerii legislative, nu au fost 
identificate elemente care să contravină normelor de concurență sau de ajutor de stat. 
  Guvernul României, prin adresa nr.12077/2022 din 07.09.2022, nu 
susține adoptarea propunerii legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 21 noiembrie 2022. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
legal privind interzicerea utilizării în alimentația umană a insectelor şi viermilor. 
Potrivit propunerii legislative, pe teritoriul României este interzisă utilizarea 
insectelor şi viermilor ca alimente de sine stătătoare sau ca ingrediente în alimente 
sau băuturi destinate consumului uman. De asemenea, sunt interzise producția, 
importul, publicitatea şi comercializarea produselor. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 07 
februarie 2023. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind 
interzicerea utilizării insectelor și viermilor în alimentația umană. 
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  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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