
EXPUNERE DE MOTIVE
Secfiunea 1

Titlul proiectului de act normativ 
Legea laptelui $i a produselor lactate

Sectiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
Sectoral de lapte este un sector strategic m asigurarea 

securitatii alimentare a (arii, deoarece laptele §i produsele lactate sunt 
produse social importante §i sunt un element indispensabil in rajiile 
alimentare ale populatiei, inclusiv in alimentafia copiilor ji batranilor, 
precum ^i paturilor sociale vulnerabile.

Modul de comercializare al laptelui ji produselor lactate se 
desfSjoara in condifiile prevazute de prezenta Lege, urmarind, in 
principal, protec^ia vietii, sanatatii populaiiei §i a mediului 
inconjurator, satisfacerea necesitatilor de consum ale tuturor 
categoriilor de consumatori.

in urma actiunilor de control efectuate de institu^iile 
competente pentru verificarea modului de respectare a prevederilor 
legale referitoare la comercializarea, conformitatea, modul de 
etichetare a laptelui de consum $i a produselor lactate, s-a constatat ca 
prezentau parametrii flzico-chimici neconformi, continutul de 
grSsime, de proteina sau de umiditate fiind diferit de cel impus prin 
actele normative sau declarat de producatori prin etichetare. Se 
constata astfel ca un procent important din produsele lactate verificate nu 
respecta standardele de calitate impuse prin lege sau asumate de 
producatori, utilizarea denumirilor de produse lactate pentru produse 
inlocuitoare de produse lactate, inducand in eroare consumatorii cu privire 
la natura produsului.

Produsele obtinute din lapte §i/sau cazeina si grasimi 
vegetale/animale sunt prezentate sub denumiri de branzeturi 
comercializate sub denumiri improprii, denumiri comerciale care 
creeaza ideea ca sunt produse lactate, de?! acestea sunt grasimi 
vegetale. Denumirile utilizate in prezent scot in evidenta anumite 
ingrediente care prin propor^ia lor in compozilie nu dau specificitate 
produsului ?! creeaza confuzie pentru consumatori.

Exista foarte multe abater! in informarea consumatorilor cu 
privire la comercializarea produselor lactate in vrac, respectiv lipsa 
informatiilor obligatorii la locul de comercializare, a denumirii sub 
care se vinde produsul, sau ingredientele alergene.

Expunerea inlocuitorilor de produse lactate (cu grSsimi 
vegetale in continut) in acela?! spa(iu cu produsele lactate, fara o 
informare corespunzatoare a consumatorilor.

Sectorul agroalimentar romanesc se confrunta in continuare cu 
provocSri legate de conformarea la standarde inalte de siguran(a §i 
calitate a alimentelor pe intreg lantul agroalimentar, iar prin prezenta 
lege se asigura posibilitatea consumatorilor sa identifice produsele 
care de^in calitati specifice.

Prin prezenta Lege operatorii economic! care desfa?oara 
activitati in domeniul producpei, procesarii ji comercializarii laptelui 
?i a produselor lactate destinate vanzarii catre consumatorul final pot 
desfa5ura aceste activitati numai in baza inregistrarii in Registrul 
Laptelui, conform prevederilor prezentei legi.

1. Descrierea situa^iei 
actuate



Prin prezentul proiect se reglementeaza sectoral laptelui §i a 
produselor lactate, a preparatelor pe baza de lapte ?i a celor ce au ca

2. Schimbari 
preconizate

naterie prima produse ob|inute din lapte ji creeaza cadrul juridic m 
ceea ce privejte, prezentarea produselor 51 comercializarea acestora. 
Prezenta lege reglementeaza informatiile obligatorii care trebuie 
inscripponate pe eticheta laptelui de consum ji a produselor lactate in 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului 
European ji al Consiliului din 25 octombrie 2011. Norma care 
reglementeaza obligatia ca orice operator economic care 
comercializeaza produse sub denumire de lapte ?i produse lactate pe 
teritoriul Rom^niei, 0 poate face numai in baza mregistrarii 
produsului m Registrul Laptelui 51 a inscripponSrii acestui numar pe 
eticheta, este necesara pentru a se asigura 0 corecta monitorizare a 
piefei laptelui.
De asemenea, se rnfiinjeaza Registrului Laptelui in cadrul directiei 
tehnice de specialitate din Ministerul Agriculturii p Dezvoltarii 
Rurale, in care operatorii economic! trebuie sa se inscrie pentru a 
putea desfa$ura activitati in domeniul procesarii laptelui crud p 
productiei laptelui de consum p a produselor lactate, destinate 
comercializarii.
Proiectul instituie interdicpa de comercializare a produselor lactate cu adaos 
de grdsimi vegetale in acelap loc cu laptele p produsele lactate care nu 
conpn grasimi vegetale. in acelap sens, se reglementeaza ca fabricarea 
produselor lactate cu adaos de grasimi vegetale sa se proceseze in partidd 
separata fata de lapte $i produse lactate.
Totodata, produsele lactate cu adaos de grdsimi vegetale trebuie sd se 
comercializeze intr-un spatiu bine delimitat, cu atentionare explicita 
catre cumparator a conjinutului acestor produse. Aceleap norme sunt 
aplicabile §i vanzdrii produselor lactate cu adaos de grdsimi vrac 
comercializate vrac, precum p mancdrurilor, produselor de patiserie 
p pizzerie, fast-food, cofetarie, a produselor culinare din alimentafia 
publica.

3. Alte informatii Nu este cazul
Secpunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Aplicarea masurilor prevazute de proiectul de act normativ va 
permite imbunatatirea modului de comercializare a laptelui p 
produselor lactate p 0 informare corecta p completa a populatiei_________
Nu este cazul1'. Impactul asupra 

mediului concurenpal 
p domeniului 
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Completeaza reglementarile din domeniul procesdrii p 
comercializarii laptelui ^i produselor lactate

2'. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Nu este cazul

i}. Impactul asupra 
intreprinderilor mici p 
mijlocii

intre operatorii economici care desfajoard activitap in domeniul 
procesarii laptelui crud §i producfiei laptelui de consum p a 
produselor lactate, destinate comercializarii in Romania, inclusiv 
importatorii, respectiv operatori economici ce efectueaza activitap de 
comerj pe teritoriul Romaniei pot Fi $i intreprinderi mici p mijlocii.

3. Impactul social Asigura conformarea la standarde inalte de sigurania p 
calitate a alimentelor pe intreg lantul agroalimentar, astfel incat sa se 
ofere posibilitatea consumatorilor sa identifice produsele cu calitap 
specifice.



Nu este cazul4. ImpactuI asupra 
mediului

Nu este cazul5. Alte informatii
Sec^iunea a 4-a ImpactuI financiar asupra bugetului general consolidat

Nu este cazul
Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
1. Masuri normativeProiectul de act normativ nu se refers la acest subiect

pentru
prevederilor

necesare 
aplicarea 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative In
vigoare ce vor fi 
modificate
abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a
proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce
urmeaza a fi elaborate

sau

vederea
noilor

in
implementarii
dispozifii.

1 CompatibilitateaProiectul de act normativ nu se refers la acest subiect 
proiectului de act 
normativ cu legislafia 
in domeniul achizi^iilor 
publice

1

Proiectul de act normativ nu se refers la acest subiectConformitatea2.
proiectului de 
normativ cu legislafia 
comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

act

3.Masuri 
necesare 
directe 
normative comunitare

normativeProiectul de act normativ se notifies potrivit Regulamentului (UE) nr. 
aplicarii 1.169/2011 al Parlamentului European 51 al Consiiiului din 25 

acteloroctombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1.924/2006 5i (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European ji ale 
Consiiiului §i de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiiiului, a Directivelor 1999/10/CE a 
Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European §i a 
Consiiiului, a Directivelor 2002/67/CE §i 2008/5/CE ale Comisiei ji a 
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

a

4. Hotarari ale CurtiiProiectul de act normativ nu se refers la acest subiect
de Justifie a Uniunii
Europene

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria §i a Romaniei la 
Uniunea Europeans, ratificat prin Legea nr. 157/2005

5. Alte acte normative 
ji/sau
Internationale din care 
decurg angajamente

documente



6. Alte informatii Proiectul de act normativ respecta procedura de notificare catre 
Comisia Europeans, prevazutS de Directiva (LIE) 2015/1535 
referitoare la procedura de furnizare de i:nforma(ii Tn domeniul 
reglementarilor tehnice §i al normelor privind serviciile societapi 
informaponale.

Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate m vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informapi privind In procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc 
procesul de consultareconsultari cu reprezentanti ai procesatorilor din sectorul laptelui ji ai 

organizapiasociapilor/federapilor profesionale de profil.cu
neguvernamentale, 
institute de cercetare ?!
alte organisme
implicate

Avand fn vedere cS obiectul actului normativ vizeaza activitatea de 
comercializare a laptelui, au fost consultate asociapile/federapile 
reprezentative din sectorul laptelui ji procesatorii din domeniu.

l.Fundamentarea 
alegerii organizapilor 
cu care a avut loc
consultarea, precum §i 
a modului in care
activitatea 
organizapi este 
de obiectul 
de act normativ

acestor 
legata 

proiectului

Consultarile Proiectul de act normativ nu se referS la acest subiect3.
organizate 
autoritaple 
administrapei 
locale, Tn situapa Tn 
care proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activitap ale acestor 
autoritap, Tn conditiile 
Hotararii

cu

publice

Guvernului
521/2005 privind 

procedura de consultare a 
structurilor asociative 

autoritaplor 
publice 

elaborarea 
acte

nr.

ale
administrapei 
locale la 
proiectelor de 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Consultarile 
desfa^urate Tn cadrul 
consiliilor 
interministeriale, 
conformitate 
prevederile 
Guvernului nr. 750/2005 
privind 
consiliilor 
interministeriale 
Permanente

Tn
cu

Hotararii

constituirea



Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare Consiliului 
Legislativ

5. Inforniatii privind 
avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem
de ApSrare a Jarii
c) Consiliul Economic
§i Social
d) Consiliul
Concurenfei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa^ii Nu este cazul
Secfiunea a 7-a Activitati de informare publica privind elaborarea §i implementarea 
proiectului de act normativ
1. Informarea societa^iiln procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost
civile cu privire laindeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind 
necesitatea elaborariitransparen^a decizionala, prin afi^are pe site-ul Ministerului
proiectului de actAgriculturii §i Dezvoltarii Rurale, in data de 28.01.2019 
normativ

societ3{ii Proiectul de act normativ nu se refers la acest subiect
privire la 

impact

2.Informarea 
civile cu 
eventualul 
asupra mediului Tn
urma
proiectului de act
normativ, precum ?i
efectele 
sanatajii ^i
cetatenilor 
diversita{ii biologice

implementarii

asupra
securita{ii

sau

3. Alte informatii Nu este cazul
Sec^iunea a 8-a Masuri de implementare

Institujia publics responsabila cu implementarea m5surilor cuprinse 
in proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii 
Rurale.
Pentru constatarea contraventiilor §1 aplicarea sanctiunilor, autoritatea 
responsabila este Autoritatea Nabonala pentru Protecfia 
Consumatorilor.

1. Masurile de punere 
in aplicare a proiectului 
de act normativ de 
catre
administrajiei 
centrale ji/sau locale - 
infiintarea unor noi 
organisme 
extinderea

autoritatile
publice

sau

competenjelor 
institujiilor existente
2. Alte informatii Nu este cazul

In numele inifiatorilor:
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