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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I - Legea nr. 217 din 17 noiembrie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează 
după cum urmează;

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,{1) Prezenta lege îşi propune asigurarea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă 

asumate la nivel european şi internaţional de către România, în ceea ce priveşte prevenirea şi 
reducerea risipei alimentare. Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toţi 
operatorii economici din sectorul agroalimentar.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 1^), cu 
următorul cuprins:

„a^) Scopul prezentei legi este stabilirea acţiunilor de prevenire şi reducere a risipei de 
alimente şi a acţiunilor de promovare aferente, în vederea creşterii utilizării şi valorificării 
alimentelor de-a lungul lanţului alimentar.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(l)Operatorii economici din sectorul agroalimentar, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a



Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul 
siguranţei produselor alimentare, au obligaţia să întreprindă măsuri de prevenire a risipei 
alimentare.”

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Operatorii economici implementează măsuri de prevenire şi reducere a risipei 
alimentare conform următoarei ierarhii de prevenire a risipei alimentare:
a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, 
începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, 
inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor alimentare aflate aproape de atingerea 
datei durabilităţii minimale sau a datei limită de consum, după caz, conform legislaţiei în 
vigoare;
c) măsuri privind redistribuirea alimentelor, prin transfer cu titlu gratuit, pentru consumul 
uman, către operatorii receptori sau consumatori finali; Fac excepţie produsele alimentare 
perisabile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului;
d) măsuri privind utilizarea produselor alimentare pentru hrana animalelor;
e) măsuri de valorificare a elementelor şi a substanţelor conţinute în deşeurile alimentare 
pentru utilizări industriale;
f) măsuri pentru direcţionarea produselor alimentare devenite improprii consumului uman sau 
animal în vederea transformării în compost;
g) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului 
uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz;
h) măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor alimentare 
rămase după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a)-f);
i) măsuri pentru eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor 
derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 
al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările ulterioare, precum şi ale 
Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei, cu modificările ulterioare, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.”

5. La articolul 2, după alineatul (4) se adaugă şase noi alineate, alineatele (5)-(10), 
care vor avea următorul cuprins:

„(5) Rapoartele anuale şi planurile de diminuare a risipei alimentare de la alin. (4) sunt 
încărcate în platforma naţională. Planul de risipă alimentară este publicat şi pe site-ul 
operatorului economic.
(6) Operatorii economici trebuie să realizeze demersurile necesare pentru încheierea unui 
contract cadru cu operatori receptori pentru transferul cu titlul gratuit al alimentelor.
(7) Operatorii economici implementează măsuri de informare şi responsabilizare pentru 
salariaţi pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, 
procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de 
industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
(8) Operatorii economici informează consumatorii despre obiceiurile de consum responsabile



(9) Fără a aduce atingere regulilor privind siguranţa alimentelor, operatorii economici nu pot 
face în mod deliberat improprii pentru consum sau orice altă formă de recuperare prevăzută la 
art. 5 produsele agroalimentare nevândute, încă bune pentru consum;
(10) Operatorii economici din industria ospitalităţii vor facilita consumatorilor finali să ia, 
fără costuri suplimentare şi în condiţii corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le- 
au consumat, la finalul meselor servite, şi vor informa despre această posibilitate în mod clar 
şi vizibil în meniu.”

6. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Transferul cu titlu gratuit al alimentelor se face către operatorii receptori sau 
consumatori finali, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alţi operatori 
din sectorul alimentar sau consumatorului final.”

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4 Operatorii economici care transferă cu titlu gratuit alimente către operatorii receptori, 
potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 25 alin. 
(4) lit. c) pct. 4-6 şi la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.”

8. La articolul 5, după alineatul (1) se adaugă două noi alineate, alineatul (1)^ şi (1)^ 
care vor avea următorul cuprins:

,,(1)^ Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei ia 40.000 de lei 
încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din momentul funcţionării platformei 
naţionale care să permită operatorilor economici încărcarea electronică a rapoartelor. Nu 
reprezintă contravenţie încălcarea prevederilor art. 2 alin. (4) de către operatorii economici 
care se încadrează la definiţia microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, în sensul art. 4 
alin. (1) lit. a) şi b) din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.”

9. După articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 6^ care va avea următorul 
cuprins:

„art. 6^
(1) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia să ia măsuri de prevenire şi 
diminuare a risipei alimentare atunci când, în cadrul activităţii desfăşurate rămân sau pot 
rămâne surplusuri de alimente.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele obligaţii:
a) să creeze platforma naţională până la data de 1 ianuarie 2025 pentru raportarea datelor 
privind risipa alimentară de către operatorii economici
b) să publice pe website-ul propriu date relevante anuale cu privire la progresele făcute 
pentru prevenirea şi diminuarea risipei alimentare
c) să coordoneze elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici în vederea 
prevenirii şi reducerii risipei alimentare, precum şi în vederea redactării de către operatorii 
economici a planurilor de diminuare a risipei alimentare;



d) să realizeze campanii de informare şi conştientizare pentru a preveni şi reduce risipa 
alimentară, inclusiv în ceea ce priveşte impactul risipei alimentare din punct de vedere social 
şi al mediului;
(3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele 
obligaţii:
a) să contribuie la elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici în vederea 
prevenirii şi reducerii risipei alimentare, precum şi în vederea redactării de către operatorii 
economici a planurilor de diminuare a risipei alimentare;
b) 'să furnizeze informaţii operatorilor economici implicaţi şi operatorilor receptori în vederea 
atingerii obiectivelor privind prevenirea şi reducerea risipei alimentare;
c) să realizeze campanii de informare şi conştientizare a consumatorilor pentru a preveni şi 
reduce risipa alimentară, inclusiv în ceea ce priveşte impactul risipei alimentare din punct de 
vedere social şi al mediului.
(4) 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, întocmesc strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare 
care trebuie actualizată cu o periodicitate de cel mult cinci ani.
(5) Strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare trebuie să cuprindă 
cel puţin următoarele informaţii:
a) planificarea generală a acţiunilor care trebuie întreprinse pentru prevenirea şi reducerea 
risipei de alimente;
b) date relevante privind atingerea obiectivelor de prevenire şi reducere a risipei alimentare;
c) obiectivele cuantificabile pentru următorii 5 ani pentru prevenirea şi reducerea risipei 
alimentare;
d) acţiuni de sprijin şi promovare a măsurilor împotriva risipei alimentare;
e) responsabilii cu privire la atingerea obiectivelor menţionate în strategie;
i) resursele financiare necesare pentru implementarea fiecărei măsuri specifice prevăzute în 
parte;
(6) Strategia naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare, înainte de a fi 
adoptată, este prezentată în cadrul Parlamentului României.”

A

10. In cadrul Anexei numărul 1 cu titlul „DeflniţiP* se modifîcă punctul 6 şi va avea 
următorul cuprins:

„6. operatorii receptori - operatorii din sectorul agroalimentar care desfăşoară activităţi 
înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de 
respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii economici; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor poate stabili derogări pentru anumite categorii de operatori receptori în ceea ce 
priveşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca aceştia să fie operatori receptori.”

11. în cadrul Anexei numărul 1 cu titlul „Definiţii”, după punctul 7 se adaugă un 
nou punct, punctul 8, care va avea următorul cuprins:



„8. platforma naţională - platforma naţională pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare 
gestionată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul căreia operatorii 
economici introduc informaţiile obligatorii conform prezentei legi.”

Art. II
(1) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adoptă strategia naţională pentru 
prevenirea şi reducerea risipei alimentare;
(4) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin consultarea cu Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care 
vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului,

FLORIN CÎŢUlON-MARCEL CIOLACU


