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Comisia pentru afaceri europene 

Aviz 
La 

Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de ]grajd 9 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, prin adresa nr. L 
77/2021, cu Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de 
grajd, iniţiatori: Niţă Nicu - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen - deputat 
PSD; Paladi George-Adrian - deputat PSD. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a gunoiului de grajd, 
prin colectarea, stocarea şi valorificarea produselor reziduale de excreţie, 
respectiv dejecţiile solide şi lichidae de la animale, în amestec Cu materialele 
folosite ca aşternut, precum şi Cu resturile de hrană şi apă, în vederea 
protejării sănătăţii umane si a mediului". , 

Analizat din perspectiva dreptului Uniunii Euro ene interventia p , , 
legislativă invocă ca temei legal Regulamentului (CE) nr.1.069/2009 şi 
Regulamentului (UE) nr.142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de 
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind 
subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate 
consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE. 

În din data de 13 aprilie 2021, Comisia pentru afaceri europene a 
analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi a 
senatorilor prezenţi, să adopte aviz negativ. 

În conformitate cu prevederile articolului 135 din Regulamentul 
Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa comisiei a avut 
loc prin mijloace electronice. 

Secretar, 
Senator An,el Ţ'j ăr Senator Vla~d-Mirceâ Pufu .. _.~..~.~~ 

Preşedinte, 

Domnului seriator George SCARLAT 
Preşedintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală 

Domnului senator Aurel OPRINOIU 
Preşed i ntele Com isiei pentru med i u 
Întocmit:  ing. Mihai Titus ANGHEL, consilier parlamentar raportor CAE 
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