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                  Conform cu originalul 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/198/25.10.2022 
 

PLx nr.630/2022 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 

  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 
comunicaţiilor spre avizare, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PLx nr.630/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.730/27.06.2022. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 10.10.2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2016. Inițiativa vizează organizarea la nivel naţional a activităţii tuturor 
operatorilor economici din sectorul agro-alimentar şi măsurile privind reintroducerea 
alimentelor în circuitul economic, distribuirea alimentelor către persoanele defavorizate şi 
conectarea producătorilor locali cu distribuitorii şi comercianţii din România. De 
asemenea, proiectul introduce o serie de obligaţii specifice în sarcina autorităţilor şi 
instituţiilor administraţiei publice, precum: obligaţia pentru Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în consultare cu Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor, de a 
întocmi strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare care trebuie 
actualizată cu o periodicitate de cel mult cinci ani, implementarea măsurilor de luptă 
împotriva risipei alimentare de către instituţii, acolo unde sunt gestionate produse 
alimentare, crearea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unei platforme 
naţionale pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare în cadrul căreia operatorii 
economici şi operatorii receptori îşi introduc informaţiile obligatorii conform legii deja 
existente, obligaţia pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a publica pe 
website-ul propriu date relevante privind pierderile şi risipa de alimente ale operatorilor 
economici, obligaţia pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a coordona 
elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici în vederea prevenirii şi 
reducerii risipei alimentare. 
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În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 25 octombrie 2022 și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                         
 

PREŞEDINTE 
IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


