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CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 

 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 23.06.2020 
Nr. 4c-3/226/2020 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
București, 23.06.2020 
Nr. 4c-5/283 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru 
modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentar, trimis spre 
examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa nr.PLx.315/2020 din 27 
mai 2020. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
   

 
                        PREȘEDINTE,                                         PREȘEDINTE,  
 
                            Iulian Iancu             Alexandru Stănescu 
 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru 

modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentar 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii 
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentar, trimis cu adresa nr.P.L.x 315/2020 din 27 mai 2020,  înregistrat la Comisia pentru 
industrii și servicii sub nr. 4c-3/226/2020 din 27 mai 2020, iar la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice sub nr.4c-5/220/27.05.2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.200/12.03.2020, a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 mai 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reglementare completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare, republicată, în scopul creării cadrului propice organizării de rețele de plasare a alimentelor între donatori și beneficiari și de 
valorificare a produselor agroalimentare improprii consumului uman. 
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În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii 
au examinat proiectul de lege în şedinţe on-line separate din 23 iunie 2020. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 21 deputați din totalul de 22 deputați, iar din 
partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentar cu amendamente admise prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților. 
 
 

 
            PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE, 

 
    Iulian Iancu               Alexandru Stănescu 
 
 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR 
 

        Slavoliub Adnagi                     Dan Ciocan 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe           Șef serviciu, Anton Păștinaru 

                                                                                                                                                                                                                                                 Consilier parlamentar Gabriela Amalia Ciurea  
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Anexa 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru completarea alin.(8) al art.270 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și 

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

 

Nemodificat  

2.  Art.I. – La articolul 270 alineatul (8) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, după 
litera c) se introduc trei noi litere, lit.d) – f), 
cu următorul cuprins: 
 

Art.I. – La articolul 270 alineatul (8) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, după litera c) 
se introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins: 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3. Art.270. - (8) Nu constituie livrare de bunuri, 

în sensul alin.(1): 
 
 
„d) transferul alimentelor destinate 
consumului uman, aflate aproape de 
expirarea datei durabilității minimale, în 
situația în care acesta este efectuat potrivit 
prevederilor legale privind dimunarea 
risipei alimentare; 
e) subprodusele de origine animală, 
nedestinate consumului uman, dacă 
eliminarea acestora este efectuată potrivit 
prevederilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare; 
 
 
f) produsele agroalimentare, devenite 
improprii consumului uman sau animal, 
dacă direcționarea/dirijarea vizează 
transformarea acestora în compost/biogaz 
sau neutralizarea acestora, potrivit 
prevederilor legale privind diminuarea 
risipei alimentare.” 
 

 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
 
Se elimina. 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
Se elimina. 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Literele e) și f) nu 
se referă la risipa 
alimentară. 

4.  Art.II. – Legea nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.103 din 11 februarie 2019, se modifică 
după cum urmează: 
 

Nemodificat  

5.  
 
Art.4. - Operatorii economici care transferă 
alimente prin donare, în baza prezentei legi, 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
 
„Art.4. - Operatorii economici care transferă 
alimente prin donare, potrivit prevederilor 

1. Articolul 4 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.4. - Operatorii economici care 
transferă alimente prin donare, potrivit 

Corelare cu textul 
nou introdus. 
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0 1 2 3 4 
beneficiază de facilităţi fiscale, aşa cum sunt 
acestea reglementate de prevederile art.25 
alin.(4) lit.c), pct.4, 5 şi 6 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

prezentei legi, beneficiază de facilităţile 
fiscale prevăzute la art.25 alin.(4) lit.c) pct.4 
– 6 și la art.270 alin.(8) lit.d) – f) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
 

prevederilor prezentei legi, beneficiază 
de facilităţile fiscale prevăzute la 
art.25 alin.(4) lit.c) pct.4 – 6 și la 
art.270 alin.(8) lit.d) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

6.  
 
Art.6. - Transferul alimentelor către 
operatorii receptori se face în baza unui 
contract încheiat în scopul respectării 
prezentei legi. 
 

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
 
„Art.6. – (1) Transferul alimentelor către 
operatorii receptori se face în baza unui 
contract încheiat cu respectarea prezentei 
legi. 
(2) Alimentele transferate se consideră a 
face obiectul darului manual în sensul 
art.1011 alin.(4) din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicat, cu 
modificările ulterioare, indiferent de 
valoare. 
 

2. Articolul 6 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Nemodificat 
 
 
 
(2) Nemodificat 

 

7. ANEXĂ: 
Definiţii: 

6. Operatorii receptori (organizaţii 
beneficiare) - operatorii din sectorul 
agroalimentar care desfăşoară activităţi 
înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de 

3. La anexă, punctul 6 va avea următorul 
cuprins: 
„6. Operatorii receptori (organizaţii 
beneficiare) - operatorii din sectorul 
agroalimentar care desfăşoară activităţi 
înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de 

3. La anexă, punctul 6 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
6. Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
respectarea legislaţiei din domeniul igienei 
alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii donatori, alimente ce sunt 
destinate a fi furnizate numai 
consumatorului final; 
 

respectarea legislaţiei din domeniul igienei 
alimentelor după preluarea acestora de la 
operatorii donatori;” 

8.  Art.III. – În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul 
modifică și completează în mod 
corespunzător Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.217/2016 privind 
dimunuarea risipei alimentare, republicată, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.51/2019, precum și Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, la propunerea Ministerului 
Finanțelor Publice, a Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Durabile și a Autorității 
Naționale Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor. 
 

Art.III. – În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul modifică și completează în 
mod corespunzător Normele 
metodologice de aplicare a Legii 
nr.217/2016 privind dimunuarea 
risipei alimentare, republicată, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.51/2019, precum și Normele 
metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, la propunerea 
Ministerului Finanțelor Publice, a 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și a Autorității Naționale 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor. 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru industrii și servicii 

 

 
     
                     
  


