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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 18.10.2017 
                                                        Nr.4c-3/443/2017 

 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea 

Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 312 din 3 octombrie 2017. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 
 
      
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Dumitru Chiriţă 

 
 

 

 



 1 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 Bucureşti, 18.10.2017 
                                                        Nr.4c-3/443/2017 

 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare, transmis cu adresa nr.P.L.x. 312 din 3 octombrie 

2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/443 din 4 octombrie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.454/13.06.2017, avizează 

favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate 

de iniţiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege cu amendamente admise în  şedinţa din 26 septembrie 2017. 

  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, cu avizul nr.4c-5/400 din 11.10.2017, a avizat negativ proiectul de 

lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea 

aplicării prevederilor Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, 

până la data de 30 iunie 2018. 
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  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 17 octombrie 2017 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea 

Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, în forma adoptată de 

Senat. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 19 

deputaţi membri ai comisiei. 

  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rulare domnul Claudiu Sorin Mareş - 

secretar de stat. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 

acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
 
                         Dumitru Chiriţă                                   Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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