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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie –           

Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie –  Ziua naţională a 
alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare, transmis cu adresa nr.PLx. 802 din 
9 noiembrie 2015 şi înregistrat sub nr.4c-4/961/10.11.2015.  

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 3 noiembrie 2015.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, nr. 685/26.06.2015, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului.  

Proiectul de lege reglementează declararea zilei de 16 octombrie drept Ziua 
naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare. Anual, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei naţionale a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare, ar urma 
să fie organizate de către autorităţile publice, centrale şi locale, manifestări şi acţiuni 
publice dedicate acestui eveniment, luând în considerare culoarea galbenă drept 
culoare specifică a zilei. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de 
Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie –  Ziua naţională a alimentaţiei şi a 
combaterii risipei alimentare în şedinţa din 2 februarie 2016. 
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La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
comisiei. 

În urma dezbaterilor,  membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(înregistrându-se 2 abţineri), să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor raportul de adoptare, în forma prezentată de Senat, a proiectului de 
Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie –  Ziua naţională a alimentaţiei şi a 
combaterii risipei alimentare. 

Proiectul de lege supus dezbaterii  face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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