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referitor la propunerea legislativă privind interzicerea utilizării 

insectelor şi viermilor în alimentaţia umană (b557/14.09.2022)

A

In 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 privind interzicerea utilizării 

insectelorsrVtermilorirrqlimentaţia umană (b557/14.09.2022).
Biroul permanent al Senatului i

COIVSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL7,

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi fimeţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.10.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• asigurarea aportului de proteină din sursa animală s-a dovedit a consuma resurse 

numeroase şi, pe fonduri schimbărilor climatice, alternativele sunt de dorit în 

măsura în care pot asigura o alimentaţie echilibrată cu un consum mai mic de 

resurse din mediul înconjurător. La nivel mondial există o multitudine de proiecte 

care cercetează aceste surse alternative, unele dintre ele vizând insectele. Interzicea 

completă a posibilităţii utilizării viermilor şi insectelor în alimentaţia umană poate 

limita, pe viitor, accesul la surse alternative de proteine celor din sursa animală. 

Totodată, având în vedere că insectele şi viermii fac deja parte din cultura 

gastronomica a altor state (ex. Asia de Sud-Est), interzicerea lor limitează
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manifestarea culturală a acestora în context local fără o justificare solida (ex. 

drepturile omului, drepturile animalelor);

• propunerea legislativă nu are fundament juridic. Mai mult decât atât, încalcă 

libertatea de alegere a consumatorului;

• este necesară realizarea unui studiu de impact, măsurile propuse fiind de natură a 

avea posibile repercusiuni negative asupra mediului economic. In plus, lipsa unor 

sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale face ca propunerea legislativă să fie 

total lipsită de eficienţă.

Preşedinte,
Bogdan SIMIQţţ
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