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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări Nr.XIX/324/07.09.2022

AVIZ
La

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

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L462/2022 din data 
de 18.07.2022, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nn217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, iniţiată 

Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; Bob Virgil Marius - senator USR; Bodea Marius - senator 
USR; Bordei Cristian - senator USR; Cernic Sebastian - senator USR; Csâszâr Kâroly Zsolt - senator 
UDMR; Darău Ambrozie-Irineu - senator USR; Dinică Silvia-Monica - senator USR; Dragu Anca Dana - 
senator USR; Chica Cristian - senator USR; Kovâcs Irina Elisabeta - senator UDMR; Mîndruţă 
Gheorghiţă - senator USR; Mircescu lon-Narcis - senator USR; Negoi Eugen-Remus - senator USR; 
Novâk Csaba-Zoltân - senator UDMR; Oprinoiu Aurel - senator USR; Pălărie Ştefan - senator USR; 
Popescu lon-Dragoş - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian - senator USR; Spătaru Elena-Simona - 
senator USR; Trifan Raoul-Adrian - senator USR; Vicol Costel - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - 
senator USR; Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei - deputat PSD; Adomnicăi Mirela-Elena - deputat PSD; 
Albotă Emil-Florin - deputat PSD; Aida Adrian - deputat PSD; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; 
Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; Atanasiu Onuţ Valeriu - deputat PNL; Avrămescu Gabriel- 
loan - deputat PNL; Badea Mihai-Alexandru - deputat USR_PLUS; Bălăşoiu Aurel - deputat PSD; 
Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Barna Ilie-Dan - 
deputat USR_PLUS; Bende Sândor - deputat UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Bîlcea Ovidiu- 
Sergiu - deputat PNL; Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR_PLUS; Bota Călin-loan - deputat PNL; Botez 
Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin - 
deputat PSD; Bulai Oana-Gianina - deputat PSD; Burciu Cristina - deputat PNL; Buzoianu Diana-Anda 
- deputat USR_PLUS; Calotă Florică Ică - deputat PNL; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; 
Cătăuţă Ana-Maria - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin - deputat PSD; Ciofu Cătălina - deputat PNL; 
Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Cozma Adrian-Felician - deputat PNL; Cozmanciuc 
Corneliu-Mugurel - deputat PNL; Cristea Andi-Lucian - deputat PSD; Cristescu Radu-Mihai - deputat 
PSD; Cristian Brian - deputat USR_PLUS; Cruşoveanu Marian - deputat PNL; Csep Eva-Andrea - 
deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Dumitrache Ileana-Cristina - deputat PSD; 
Dumitrescu Raluca Giorgiana - deputat PSD; Dunava Costel Neculai - deputat PSD; Fădor Angelica - 
deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Fechet Mircea - deputat PNL; Florea Daniel - 
deputat PSD; Gal Kâroly - deputat UDMR; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Gheba Daniel-Sorin - 
deputat USR_PLUS; Gheorghiu Bogdan - deputat PNL; Gîdei Laurenţiu-Viorel - deputat PSD; Giurgiu 
Adrian - deputat USR_PLUS; Gliga Dumitriţa - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda - deputat PSD; 
Grecu lon-Cătălin - deputat PSD; Hajdu Gâbor - deputat UDMR; Hărătău Elena - deputat PNL; 
Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Hurduzeu Florin-Silviu - deputat PSD; Huţu Alexandra - 
deputat PSD; lancu Marius-Ionel - deputat PSD; Ichim Cristian-Paul - deputat USR.PLUS; Ilişanu 
Claudiu-Augustin - deputat PSD: Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Ivan Bogdan-Gruia - deputat
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PSD; Kelemen Attila - deputat UDMR; Kolcsâr Anquetil-Kâroly - deputat UDMR; Konczei Csaba - 
deputat UDMR; Ladânyi Lâszl6-Zsolt - deputat UDMR; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; Lupu 
Andrei-Răzvan - deputat USR_PLUS; Macovei Silviu Nicu - deputat PSD; Magyar Lorând-Bâlint - 
deputat UDMR; Manea Cătălin-Zamfir - deputat Pro-Europa [minorităţi); Mang loan - deputat PSD; 
Manta Claudiu - deputat PSD; Mărculescu Dumitru - deputat PNL; Marin Laurenţiu Dan - deputat 
PSD; Miftode Marius-Andrei - deputat USR.PLUS; Mihalcea Remus-Gabriel - deputat PSD; Miklos 
Zoltân - deputat UDMR; Mircea Florin - deputat PSD; Moisin Radu-Marin - deputat PNL; Molnar Ervin
- deputat PNL; Molnar Radu-lulian - deputat USR.PLUS; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Murariu 
Dana - deputat USR_PLUS; Muraru luIian-Alexandru - deputat PNL; Muşoiu Ştefan - deputat PSD; 
Năcuţă Sorin - deputat PNL; Nagy Szabolcs - deputat UDMR; Nassar Rodica - deputat PSD; Neaga 
Florian-Claudiu - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Ostaficiuc Marius-Eugen - deputat PSD; 
Oteşanu Daniela - deputat PSD; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; Paladi George-Adrian - 
deputat PSD; Paraschiv Rodica - deputat PSD; Pavelescu Nicolae - deputat PSD; Pecingină Gheorghe - 
deputat PNL; Piper-Savu Florin - deputat PSD; Polak Tudor - deputat PNL; Popa Ştefan-Ovidiu - 
deputat PSD; Popescu Dan-Cristian - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei - deputat PSD; Prunean 
Alin-Costel - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Rodeanu Bogdan-Ionel - 
deputat USR_PLUS; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Roşea Mircea - deputat PNL; Rujan Dumitru
- deputat PNL; Salan Viorel - deputat PSD; Şandru Cosmin - deputat PNL; Sandu Viorica - deputat 
PSD; Sas L6rânt-Zoltan - deputat USR_PLUS; Şerban Ciprian-Constantin - deputat PSD; Seres Denes - 
deputat UDMR; Solomon Adrian - deputat PSD; Şoptică Costel - deputat PNL; Stancu Paul - deputat 
PSD; Stănescu Vetuţa - deputat PNL; Stângă George-Cătălin - deputat PNL; Stativă Irinel-Ioan - 
deputat PSD; Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; Stoian Maria - deputat PNL; Stoica Diana - deputat 
USR_PLUS; Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Teodoroiu 
Simona-Maya - deputat PSD; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel - deputat PSD; Terente Eugen - deputat 
USR_PLUS; Thellmann Christine - deputat PNL; Toader Bogdan-Andrei - deputat PSD; Toda Daniel- 
Liviu - deputat USR.PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR.PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat 
USR_PLUS; Toma llie - deputat PSD; Toma Vasilică - deputat PSD; Trif Bogdan Gheorghe - deputat 
PSD; Tudorache Daniel - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel - deputat PSD; Tulbure Simina-Geanina- 
Daniela - deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR.PLUS; Vecerdi Cristina- 
Agnes - deputat PNL; Zakarias Zoltân - deputat UDMR.

în şedinţa din 07 septembrie 2022, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
a luat în dezbatere iniţiativa legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de voturi ale membrilor 
prezenţi, să adopte aviz favorabil cu amendamente admise.

Secretap;Preşedinte, /
Senator Cristian-Augustin NlCULEŞmU aela MOAGHER.Senator Laura-

Domnului senator Daniel-Cătâlin ZAMFIR, 
Preşedintele Comisiei economică, industrii şi servicii

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

Redactat, consilier Andreea Alexandroae
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Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Anexă la avizul Nr. XIX/ 324/07.09.2022

AMENDAMENTE ADMISE
La

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
L462/2022

Text propunere legislativă Amendamente admise Motivare/ObservaţiiNr.
Crt.

Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

1

Art. I - Legea nr. 217/2016 privind 
dimunuarea risipei alimentare, 
republicată publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 
11 februarie 2019, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi completează 
după cum urmează:

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Art. 1 - 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

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

Punctul 2 se modifică şi va avea 
umătorul cuprins:

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

2

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

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei Juridice, de 
numiri, disciplina, imunităţi şi validări

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

„(11) Scopul prezentei legi îl constituieal) Scopul prezentei legi este stabilirea

1



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.

stabilirea măsurilor 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 agroalimentar.”

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

Punctul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

3 Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

întrucât părţile dispozitive ale pct 3 şi 4 
vizează modificarea alin. (1) şi (2) ale 
aceluiaşi articol, respectiv, art 2, se 
comasează într-o singură parte 
dispozitivă

3. La articolul 2, alineatul [1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

„(1) 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 aAutorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de 
stabilire a procedurilor în domeniul 
siguranţei produselor alimentare, au 
obligaţia să întreprindă măsuri de prevenire 
a risipei alimentare."

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

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări
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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;
Q măsuri pentru direcţionarea produselor 
alimentare devenite improprii consumului

..(2) Operatorii 
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

economici
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uman sau animal în vederea transformării 
în compost;
g) măsuri pentru direcţionarea produselor 
agroalimentare 
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);

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

devenite improprii

produselor alimentare rămase după 
parcurgerea etapelor prevăzute la lit.

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 din 21 octombrie 2009 de

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."

stabilire a unor norme sanitare 
privind subprodusele de origine 
animală şi produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman 
şi de aborogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1774/2002 (Regulament 
privind subprodusele de origine 
animală), cu modificările ulterioare, 
precum şi ale Regulamentului [UE] nr. 
142/2011 al Comisiei din 25 februarie 
2011 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) mr. 1069/2009 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme
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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 a 
Consiliului în cee ace priveşte 
anumite probe şi produse care sunt 
scutate de la controalele sanitar- 
veterinare 
conformitate 
menţionată, cu modificările ulterioare, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia 
sanitar-veterinară în vigoare."

la frontier în 
directivecu

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

4 Punctul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Devinde pct. 4

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ5. La articolul 2, după alineatul (4) se adaugă 

şase noi alineate, alineatele care
vor avea următorul cuprins:

4. La articolul 2, după alineatul [4) se 
introduc şase noi alineate, alin. (5) - 
[10), cu următorul cuprins: Amendament admis cu unanimitate de 

voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

[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.

[5) Rapoartele anuale şi planurile de 
diminuare a risipei alimentare 
prevăzută la alin. [4] sunt încărcate în 
platforma naţională. Planurile de 
diminuare a risipei alimentare este 
publicat şi pe site-ul operatorului 
economic.

5



Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

5 Punctul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Devine pct 7

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ8. La articolul 5, după alineatul (1) se adaugă 

două noi alineate, alineatul şi (l}2care 
vor avea următorul cuprins:

7. La articolul 5, după alineatul [1) se 
introduce un nou alineat, alin. [1^} şi 
cu următorul cuprins: Amendament admis cu unanimitate de 

voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări,(11) Constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
la 40.000 de lei încălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (4) şi alin. (5) 
din momentul funcţionării platformei 
naţionale care să permită operatorilor 
economici încărcarea electronică a 
rapoartelor şi a planurilor de 
diminuare a risipei alimentare. 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.

Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 
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 

încadrează 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.

lase

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ
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8. La articolul 5, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

6 Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. 
(1) şi (1^) le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiile, aprobată 
modificările şi completările 
ulterioare.

cu

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

La punctul 10, partea dispozitivă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

1

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

10. In cadrul Anexei numărul 1 cu titlul 
„Definiţii" se modifică punctul 6 şi va avea 
următorul cuprins:

10. La anexă punctul 6 se modiRcă şi 
va avea următorul cuprins:

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

La punctul 11, partea dispozitivă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

8

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

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

11. La anexă după punctul 7 se 
introduce un nou punct, pct. 8 cu 
următorul cuprins:

7



Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ
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Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Art II Art II

în termen de un an de Ia data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale vor adopta strategia naţională 
pentru prevenirea şi reducerea risipei 
alimentare;

[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;

Alin. (4) se elimină

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ

Amendament de tehnică legislativă, 
potrivit observaţiilor Consiliului Legislativ

Art. III10

Legea nr. 217/2016 privind 
diminiarea risipei alimentare, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 103 din 11

Amendament admis cu unanimitate de 
voturi de membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări
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februarie 2019, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta 
lege, va fi republicată în Monitorul 
Ofîcial al României, Partea 1, dându- 
se textelor o nouă numerotare.

Autor: Senator PNL Cristian-
Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ
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