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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea 
produselor alimentare 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea 
produselor alimentare, trimis cu adresa nr. PL x 364 din 23 mai 2011 şi înregistrat cu nr. 31/534 
din 24 mai 2011. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 16 mai 2011, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 31 mai 2011. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui sistem de codare a 
alimentelor cu ajutorul culorilor, prin intermediul căruia le-ar fi mult mai uşor consumatorilor să 
aleagă alimentele sănătoase. Acest nou sistem de etichetare a produselor alimentare reprezintă, 
după cum susţine iniţiatorul prezentului proiect, cea mai simplă modalitate pentru consumatori de 
a avea o dietă echilibrată, fiind uşor de înţeles pentru toţi cetăţenii, indiferent de zona geografică 
din care provin, nivelul de educaţie şi cultură, ajutându-i, astfel, să achiziţioneze produse 
alimentare într-un mod responsabil, conştient şi raţional. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 41 din 14 ianuarie 2011 şi punctul de vedere al 
Guvernului, transmis cu adresa nr. 521 din 4 martie 2011, prin care nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 
               PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
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