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Comisia economică, industrii şi servicii 
Nr.XX/213/12.05.2020 

RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.4 şi 6 din Legea nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare, a pct.6 din anexa la Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei 

alimentare, precum şi pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

- L146/2020 —

ín temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, în şedinţa din data de 5 mai 2020, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre reexaminare, în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar, către Comisia economică, industrii şi servicii a propunerii 

legislative pentru modificarea  art4 şi 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, a 

pct.6 din anexa la Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum şi pentru 

completarea alin. (8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (L146/2020), iniţiată de 

Cătăniciu Steluţa-Gustica - deputat ALDE; Ion Stelian-Cristian - deputat USR; Pambuccian Varujan - 

deputat UAR (minorităfr); Paşcan Emil-Marius - deputat PMP; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; 

Simons Alfred - Robert - deputat PSD; Szabo Odon - deputat UDMR; Zisopol Dragoş Gabriel - deputat 

UER (minorităti). 

Dezbaterile au fost reluate in şedin(a de comisie din data 11 mai 2020, desfăşurată prin mijloace 

electronce in conformitate cu prevederile art. 133' din Regulamentul Senatului republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.217/2016 pivind 

diminuarea risipei alimentare, republicată, precum şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în vederea creărri, astfel cum rezultă din cuprinsul 

Expunerii de motive, a "cadrului propice organ izării de reţele eficiente de plasare a alimentelor mire 

donator şi beneficiari şi de valorificare a produselor agroalimentare" improprii consumului uman. 

Potrivit Expunerii de motive, de la data intrării in vigoare a Legii nr.217/2016 pivind diminuarea 

risipei alimentare, republicată, au fost identificate mai multe obstacole în calea derulării transferurilor 
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de alimente sau de produse agroalimentare improprii consumului uman şi, în acest sens, pentru 

asigurarea aplicabilităţii legislaţiei actuale, prezenta propunere legislativă are în vedere următoarele: 

- modificarea Codului fiscal în sensul clariflcării regimului facilităţilor fiscale de care beneficiază 

donatorii prin excluderea alimentelor donate din sfera livrărilor supuse plăţii TVA; 

- amendarea Legii nr.217/2016 astfel încât încheierea contractelor de donaţie a alimentelor 
să fie mai 

facilă, fa"ră să fie nevoie de încheierea lor în formă autentică; 

- redefinirea termenului de "operator receptor" astfel încât să Be posibilă funcţionarea organizaţiilor 

neguvemamentale specializate în activităti de transfer de alimente. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a avizat negativ. 

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a transmis aviz favorabil cu 

amendamente admise. 

Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii au analizat propunerea legislativă şi punctele 

de vedere exprimate şi au hotărât ui unanimitate de voturi să adopte raport suplimentar de admitere 

cu amendamente admise asupra propunerii legislative. Amendamentele sunt cuprinse în anexa ce face 

parte integrantă din prezentul raport. 

Faţă de cele prezentate, Comisia economică, industrii şi servicii supune Plenului Senatului spre 

dezbatere şi adoptare raportul suplimentar de admitere Cu amendamente admise şi propunerea 

legislativă. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia 

României. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

SECRETAR, 

Se âtor sf via DINICĂ 
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Comisia economică, industrii şi servicii 

AMENDAMENTE ADMISE 

Anexă la Raportul suplimentar nr XX/213/12.05.2020 

la Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 şi 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, a pct.6 din anexa la Legea 
nr.21712016 privind diminuarea risipei alimentare, precum şi pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(Camera decizională pentru amendamente este Camera Deputaţilor) 

L146/2020 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise Observaţii 

1. Titlul propunerii legislative 

Loge pentru modificarea art.4 şi 6 din 
Legea m.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare, a pct.6 din anexa la 

Legea nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare, precum şi pentru 

completarea alin.(8) al art.270 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Titlul se modiflcă şi va avea următorul cuprins: 

Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal Şi pentru modificarea Legii 

nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 

Amendamente propuse de senator UDMR 
Antal Lorant şi în avizul Comisici pentru 
agricultură, industrie alimentară şi 

dezvoltare rurală şi admise cu unanimitate 
de voturi. 

Modificare de tehnică legislativă 

2.
Art.I — Legea nr.217/2018 privind 
diminuarea rispiei alimentare, repubbcata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Pat-tea I, 
nr.647 din 25 iulie 2018, se modifica dupa 
cum unneaza: 

1. Articolul 4 se modifica Si va avea 
urmatorul cuprins: 

Art.4 - Operatorii economici care transferă 

alimente prin donare, in baza prezentei 
legi, beneficiază de facilităţi fiscale, aşa 

Art. III devine Art. I, se modifică 5i va avea următorul 

cuprins: 

Art. III devine art. I cu modificări de 
tehnică legislativă 
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cum sunt acestea reglementate de 
prevederile art. 25 alias. (4) lit. c), 
pct.4, 5 şi 6, precum si art.270 alin.(8) 
lit.d-f) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

2. Articolul 6 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

Art.6 - (1) Transferul alimentelor către 

operatorii receptori se face în baza unui 
contract încheiat cu respectarea prezentei 
legi. 

(2) Alimentele transferate se considera a 
face obiectul darului manual in sensul 
art.1011 alin.(4) din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
indiferent de valoare. 

Art.III — La alineatul (8) al articolului 270 
din Legea m.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa litera c) se introduc trei noi 
litere, lit.d)-f), cu urmatorul cuprins: 

d) alimentele destinate consumului uman, 
cu data-linuta de consum aproape de 
expirare, daca transferul acestora este 
eefctuat potrivit prevederilor legale privind 
diminuarea risipei alimentare; 
e) subprodusele de origine animala, 
nedestinate consumului uman, daca 

Art.I — La alineatul (8) al articolului 270 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, dupa 
litera c) se introduc trei noi litere, lit.d)-f), cu urmatorul 
cuprins: 

d) transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate 
aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, în 
situaţia în care acesta este efectuat potrivit prevederilor 
legale privind diminuarea risipei alimentare; 

e) subprodusele de origine animala, nedestinate consumului 
uman, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit 



eliminarea acestora este efectuata potrivit 
prevederilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare; 

prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare; 

f) produsele agroalimentare, devenite improprii consumului 
uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza f) produsele agroalimentare, devenite 

improprii consumului uman sau animal, transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea 
acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare. 

daca directionarea/dirijarea vizeaza 
transformarea acestora in compost/biogaz 
sau neutralizarea acestora, potrivit 
prevederilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare. 
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Art.II — Punctul 6 din anexa la Legea 
nr.200/2018 pentru modificarea Si 

completarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.647 din 25 iulie 2018, se modifica dupa 
cum urmeaza: 

6. Operatorii receptori (organizaţii 
beneficiare) - operatorii din sectorul 
agroalimentar care desiaşoară activităl:i 

înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de 
respectarea legislaţiei din domeniul igienei 
alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii donatori; 

Art.II — se elimină. 
Corelare cu modificările pct.4 

4 

Art.I — Legea nr.217/2018 privind 
diminuarea rispiei alimentare, republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.647 din 25 inlie 2018, se modifica dupa 
cum urmeaza: 

Art. I devine Art. II, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Art.II — Legea nr.217/2016 privind diminuarea rispiei 
alimentare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.103 din 11 februarie 2019, se modifică după 

cum urmează: 

Art. I. devine Art. II cu modificări de 
tehnică legislativă 
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1. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.4 - Operatorii economici care transferă 

alimente prin donare, in baza prezentei 
legi, beneficiază de facilităţi frscale, a§a 
cum sunt acestea reglementate de 
prevederile art. 25 alin. (4) lit. c), 
pct.4, 5 şi 6, precum si art.270 alin.(8) 
lit.d-t) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările Şi 

completările ulterioare. 

2. Articolul 6 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

Art.6 - (1) Transferul alimentelor către 

operatorii receptori se face in baza unui 
contract încheiat cu respectarea prezentei 
legi. 

(2) Alimentele transferate se considera a 
face obiectul darului manual in sensul 
art.1011 alin.(4) din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
indiferent de valoare. 

Art.II — Punctul 6 din anexa la Legea 
nr.200/2018 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimeutare, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 4 - Operatorii economics care transferă alimente prin 
donare, potrivit prevederilor prezentei legi, benefrciază de 
facilităiile frscale prevăzute la art. 25 alias. (4) fit. c) pct.4- 6 
gi la art.270 alin.(8) lit.d-f) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.6 - (1) Transferul alimentelor către operatorii receptori se 
face in baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei 
legi. 

(2) Alimentele transferate se considera a face obiectul darului 
manual in sensul art.1011 alin.(4) din Legea m.287/2009 
privind Codul Civil, republicat, cu modiíicările ulterioare, 
indiferent de valoare. 

3. Punctul 6 din anexă Sc modifică după cum urmează: 
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I, nr.647 din 25 iulie 2018, se modifica 
dupa cum urmeaza• 

6. Operatorii receptori (organizaţii beneficiare) - operatorii 
din sectorul agroalimentar care desf~oară activităii 

înregistrate/autorizate sanitar-veterinar Şi pentru siguranta 

6. Operatorii receptori (organi7aţii 

beneficiare) - operatorii din sectorul 
agroalimentar care desrasoară activităţi 

înregistrate/autorizate sanitar-veterinar Şi 

pentru siguranta alimentelor, cc răspund de 
respectarea legislaţiei din domeniul igienei 
alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii donatori; 

alimentelor, cc răspund de respectarea legislaţiei din 
domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii donatori; 

5. 

Art.IV — In termen de 30 de zile de la 
intrarea in vigoare, ministrul fmantelor 
publice, ministrul agriculturii si dezvoltarii 
rurale si presedintele autoritatii nationale 
sanitar-veterinare Si pentru siguranta 
alimentelor emit ordinul comun de aplicare 
aprevederilorprezentei legi. 

Art. IV. devine Art. III, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. UI- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează în mod 
corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019, precum 
şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, la propunerea Ministerului Finantelor 
Publice, a Ministerului Agriculturli 5i Dezvoltării 

Ilurabile si a Autoritătii Nationale Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranta Alimentelor. 

Art. IV devine Art. III cu moditicări de 
tehnică legislativă 
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