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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in 

produsele alimentare destinate consumului uman

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza continutul de acizi grasi 

trans in produsele alimentare, destinate consumului uman, pentru a 

asigura un inalt nivel de protectie alimentara a consumatorilor.

Art. 2. - (1) Prezenta lege se aplica tuturor produselor alimentare 

destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de 

unitatile de alimentatie publica si produselor alimentare destinate a fi 
furnizate acestora.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei legi produsele 

alimentare care contin, in mod natural, acizi grasi trans in grasimi 

animale.

Art. 3. - In intelesul prezentei legi, prin acizi grasi trans se 

inteleg acizii grasi cu cel putin o legatura dubla neconjugata 

carbon-carbon, in configuratie trans, astfel cum sunt defmiti in anexa I
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punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 si (CE) nr. 1925/2006 ale 

Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 

87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 

Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 
2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei, cu modificMle si completarile ulterioare, denumiti in 

continuare

Art, 4. - Operatorii economici din sectorul alimentar au obligatia 

de a introduce pe piata produse alimentare cu un continut de AGT de 

maximum 2g/100g de grasime din continut.

Art. 5. - Produselor alimentare provenite din tari terte si din alte 

state membre ale Uniunii Europene li se aplica prevederile de la art. 4.

Art. 6. - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 

Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia 

Consumatorilor si Ministerul Sanatatii efectueaza periodic controale 

oficiale pentru produsele reglementate din prezenta lege.

Art. 7. - Controalele oficiale se efectueaza in toate etapele 

lantului alimentar, in functie de riscuri cu respectarea prevederilor 

legislatiei in vigoare §i in conformitate cu programele/planurile de control 

oficiale din domeniul sigurantei alimentelor, fmantate de la bugetul de 

stat.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor art. 4 si 5 constituie 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
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Art. 9. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii 

prevazute la art. 8 se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul 

Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, 
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul 

Sanatatii.
(2) Pentru produsele alimentare care nu respecta prevederile 

art. 4 si 5 se dispune retragerea acestora din circuital consumului uman.
(3) Pentru produsele care nu respecta prevederile art. 4 si 5, 

operatorii economici din sectoral alimentar initiaza de indata procedurile 

pentru retragerea/rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piata 

si informeaza despre aceasta autoritatile competente din domeniul 

sigurantei alimentelor.

Art. 10. - Prevederile privind contraventiile prevazute la art. 8 

se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - Prezenta lege intra in vigoare la 1 aprilie 2021.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicata.
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