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în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate, prin adresa nr. L335/2022, a fost 
sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 
asupra Propunerii legislative privind etichetarea nutriţională voluntară Nutri-Score, având 
ca iniţiatori pe Wiener Adrian - deputat USR_PLUS ; Darău Ambrozie-Irineu - senator USR; Chica 
Cristian - senator USR; Negoi Eugen-Remus - senator USR; Pălărie Ştefan - senator USR; Spătaru 
Elena-Simona - senator USR; Vicol Costel - senator USR; Badea Mihai-Alexandru - deputat 
USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat 
USR_PLUS; Cristian Brian - deputat USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan - deputat USR_PLUS; Neagu 
Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; Sas Lorânt-Zoltan 
- deputat USR_PLUS; Stoica Diana - deputat USR^PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, potritivt expunerii de motive 
„crearea cadrului juridic pentru utilizarea voluntară a etichetării Nutri-Score de către 
producătorii români".

Consiliul Economic şi Social a avizat negativ propunerea legislativă .
Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.
Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a transmis aviz favorabil.
Comisia economică, industrii şi servicii a transmis aviz negativ.
Prin punctul său de vedere nr.319344/2022. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Prin punctul său de vedere nr.5433/2022, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Ministerul Sănătăţii a transmis prin puctul său de vedere nr.AR7084/2022 că susţine 

propunere legislativă.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 

Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: din partea Ministerului Sănătăţii- 
Secretar de Stat Mohan Aurel şi din partea Confederaţiei Patronale CONCORDIA - Adreea Zalomir 
şi Nadina Pană..



în urma dezbaterilor, în şedinţa din 7.06.2022, membrii Comisiei pentru sănătate au hotărât 
să adopte cu majoritate de voturi un raport de respingere, avînd în vedere următoarele:

- promovarea actului normativ ar putea periclita demersurile autorităţilor de la nivel 
european de a avea o abordare comună şi echitabilă în ceea ce priveşte etichetele imprimate pe 
partea din faţă a ambalajului;

- nu există încă o decizie armonizată la nivel european cu privire la introducerea obligatorie 
a unui tip de etichetare nutriţională pe partea din faţă a ambalajului, intenţia unui alt stat membru 
de a introduce o schemă la nivel naţional trebuie să se bazeze pe o serie de indicatori, precum 
rezultatele unei evaluări ştiinţifice şi cuantificabile a impactului măsurii, care să nu distorsioneze 
activitatea industriei alimentare şi care să sprijine consumatorii în adoptarea unui stil de viaţă 
echilibrat;

- în ceea ce priveşte sistemul de etichetare Nutri-Score, sunt necesare clarificări suplimentare 
pentru a înţelege modul în care schema se aliniază cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind 
menţiunile nutriţionale şi de sănătate privind produsele alimentare, cum stimulează reformularea 
produselor şi în ce condiţii poate fi aplicat pe scară largă;

- un demers în favoarea introducerii unei etichetări de tip Nutri-Score la nivel naţional nu ar 
fi oportun, în contextul în care Comisia Europeană îşi propune ca până la sfârşitul acestui an să 
vină cu o propunere pentru un sistem de etichetare armonizat la nivelul tuturor statelor membre;

- propunerea legislativă nu respectă dispoziţiile constituţionale ale art.74 alin. (4), potrivit 
cărora „propunerile legislative trebuie prezentate numai informa cerută pentru proiectele de legi" 
iar prin modul de exprimare, actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter 
obligatoriu" şi nu unul voluntar, astfel cum reiese din titlul şi din cuprinsul articolelor 1, 3, 5 şi 6 
ale propunerii legislative.

Comisia pentru sănătate supune spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul 
de respingere şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este primă 
Cameră sesizată.
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