
/\

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
^ ROMÂNIA^

Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESiS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
.stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.” CAri. 141 din Constituţia României revizuită)

!
natului |

CONSILIUL ECONOMIC Şi SOCIAL 
INTRARE „ -ZK/f/
ieşT^^ ......

Zjm^..G^Luna.g.<Q;.
PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modifiearea şi completarea 

Legii nr,217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (b334/26.05.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 217/2016privind diminuarea risipei alimentare (6334/26.05.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.06.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarele observaţii:

• cerinţele de raportare trebuie aliniate cu DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2019/1597 A 

COMISIEI din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o metodologie comună şi cerinţele minime 

de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deşeuri alimentare Aici se găsesc 

standardele în baza cărora trebuie să raporteze România, inclusiv sectoarele vizate 

(ceea ce ajută şi la clarificarea înşiruirii de sectoare asociate cu sectorul agroalimentar);
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• cerinţele de raportare trebuie aliniate cu prevederile privind raportarea non-financiară, 

care ar urma să se facă prin norme şi, mai clar, odată cu adoptarea de Uniunea 

Europeană a noii directive NFRD (ex.: termenele să fie similare etc.);

• transferul/ redistribuirea alimentelor să nu fie obligatoriu/ obligatorie a fi făcute 

exclusiv cu titlu gratuit. Se introduce o excepţie, însă este insuficientă pentru a acoperi 

o plajă largă de modele de transfer - la unele ne putem gândi în prezent (ex.: platforme 

tip Bonapp, magazine sociale), altele se pot dezvolta în viitor, legea trebuie să lase loc 

de inovaţie în sector. Deşi este vizibilă direcţia socială pe care o încurajează iniţiatorii 

şi care este susţinută de facilităţile fiscale, scopul în sine al propunerii legislative este 

de a asigura o mai bună realocare/ valorificare a resurselor, iar, în anumite situaţii (ex.: 

anumite nişe/ produse/ oraşe) se pot identifica şi alte modele de optimizare;

• plaja de posibilităţi de valorificare a deşeurilor este în prezent restrânsă de absenţa 

normelor pentru Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 

compostabile;

• aplicarea sancţiunilor pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare ar trebui să se facă la 

un an după punerea în funcţiune a Platformei, pentru a asigura timp suficient pentru 

testarea şi remedierea eventualelor deficienţe, aşa cum arată experienţe recente cu 

platformele e-Transport, e-Facturare.

> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• pentru un impact real în societatea noastră, este necesar a fi luate în calcul mai multe

aspecte ce vor avea un impact major pozitiv în România.

Conform datelor prezentate de Parlamentul European, „alimentele pierdute sau 

risipite contribuie la schimbările climatice, având o amprentă de carbon la nivel global de 

aproximativ 8% din totalul emisiilor cu efect de seră antropogene globale. Aceste alimente 

reprezintă o risipă de resurse limitate, precum pământ, energie şi apă de-a lungul 

întregului ciclu de viaţă al produselor. Pentru flecare kilogram de alimente produse, sunt 

eliberate în atmosferă 4,5 kg de C02”. De asemenea, aproape o treime din producţia totală 

de mâncare este irosită în fiecare an (1.3 miliarde tone).
în România, statisticile estimează 1,35 milioane de tone de deşeuri alimentare 

menajere pe an, reprezentând între o treime şi jumătate din cantitatea totală de alimente 

pentru consum uman produsă într-un an, adică circa 70 kg/locuitor pe an, faţă de 173 

kg/locuitor, media europeană, în timp ce aproximativ 14,7% din populaţia ţării nu îşi poate 

permite o masă cu came sau echivalentul vegetarian la două zile (UNEP, 2021; Eurostat, 
2020).
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în acest sens, există o seamă de idei mai potrivite pentru dezideratul avut în vedere: 

valorificarea unor deşeuri şi subproduse vegetale din industria alimentară, în vederea 

obţinerii unor ingrediente funcţionale (ex: pâinea se poate transforma în pesmet sau în 

alte produse);

produsele perisabile (lapte, ouă) pot avea un termen prelungit pentru consum; 

carnea refrigerată poate fi congelată în ultimele zile de valabilitate; 

alimentele sensibile care nu se donează (came, ouă) ar trebui să fie păstrate 

corespunzător şi să fie introduse pe lista alimentelor ce pot fi donate;

„A se consuma de preferinţă înainte de.... ” se referă la calitate. Produsele alimentare 

pot fi consumate în siguranţă după depăşirea datei corespunzătoare menţiunii „A se 

consuma de preferinţă înainte de”, cu condiţia ca instmcţiunile de depozitare să fie 

respectate şi ca ambalajul să nu fie deteriorat, dar gustul şi textura lor ar putea începe să 

se altereze. Comisia Europeană estimează că până la 10% din cele 88 de milioane de 

tone de deşeuri alimentare generate anual în Uniunea Europeană sunt corelate cu 

marcarea datei de expirare a produselor alimentare;

o platformă Online împotriva risipei alimentare care ar trebui să înceapă să funcţioneze 

cât de curând şi să fie dezvoltată pe parcurs. Dezvoltarea acesteia în 3 ani este prea 

mult şi ar trebui să se găsească o soluţie pentru a putea fi implementată cât mai curând; 

propunerea legislativă ar trebui să precizeze expres că vor fi norme specifice şi 

individuale pentm fiecare categorie de actori din ecosistem (retailer, restaurant, 

producător, consumator final etc.);

se impime fixarea unor ţinte pe cantităţi reduse de la risipă, care să fie impuse 

producătorilor şi distribuitorilor.

Preşedinte,
Bogdan
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