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laptelui şi a produselor lactate 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.l.- (1) ̀  Prezenta lege reglementează sectorul laptelui şi a produselor 
lactate, a produselor care conţin ca ingrediente lapte sau produse lactate, a 
produselor pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale, şi creează cadru juridic 
în ceea cc priveşte prezentarea produselor şi comercializarea acestora, urmărind în 
principal sănătatea populaţiei, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor 
categoriilor de consumatori, respectarea condiţiilor de igienă şi informarea corectă 
a consumatorilor pentru a face o alegere în cunoştinţă de cauză. 

(2) Prezenta lege reglementează informaţiile suplimentare obligatorii 
prevăzute la art 9 din prezenta lege care trebuie inscripţionate pe eticheta laptelui 
de consum şi a produselor lactate în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr.1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr.1.924/2006 şi (CE) nr.1.925/2006 ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE 
a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivelor 1999/10/CE a 
Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) 
nr.608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în 
continuare Regulamentul nr.1169/2011. 



Art.2.- (1) Se înfiinjează Registrul Laptelui in cadrul direcţiei tehnice de 
specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Registrul Laptelui este un document conceput in format 
electronic, care se actualizează permanent şi se poate consulta pe site-ul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică producătorilor agricoli, 
persoane fizice cc oblin produse agricole in propria fermă/gospodărie, care 
depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe pială, în 
condiliile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.- Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării 
laptelui crud şi produc(iei laptelui de consum şi a produselor lactate, destinate 
comercializării in România, inclusiv importatorii, respectiv operatorii economici cc 
efectuează activităţi de comerl pe teritoriul României, pot comercializa produse 
sub denumire de lapte şi produse lactate numai în baza înregistrării produsului in 
Registrul Laptelui, întocmit de direcţia tehnică de specialitate din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art.4.- (1) În sensul prezentei legi, definiţiile şi denumirile pentru lapte şi 
produse lactate sunt cele prevăzute in anexa nr.VII, Partea III şi IV din 
Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr.234/79 (CE) 
nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului. 

(2) Operatorii economici din sectorul laptelui şi a produselor lactate 
respectă principiile generale ale informaţiilor referitoare la produsele alimentare, 
cerinţele generale privind informaţiile referitoare la produsele alimentare şi 
responsabilităţile operatorilor din sectorul alimentar, precum şi prezentarea 
infoimaţiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr,1169/2011. 

Art.S.- (1) Înscrierea in Registrui Laptelui se face cu cel puţin 30 de zile 
lucrătoare înaintea începerii comercializării laptelui de consum sau a produselor 
lactate. 

(2) Prin excepţie de Ia prevederile aim . (1), operatorii economici care 
desfăşoară activităţi în domeniul procesării l.aptelui crud şi producţiei laptelui de 
consum şi a produselor lactate, destinate comercializării, înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei legi, înscriu produsele în Registrul Laptelui, în termen de 60 de 
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zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Laptele de consum, 
produsele lactate si ambalajele aflate în stoc înainte de data intrării in vigoare a 
prezentei legi pot fi comercializate cu elementele de identificare marcate iniţial, 
până la epuizarea stocurilor, dar nu ma'x mult de 6 luni de la data intrării in vigoare 
a prezentei legi. 

Art.6.- Penn înscrierea în Registrul Laptelui operatorii economici transmit la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, următoarele informaţii: 

a) numele operatorului economic; 
b) numărul autorizaţiei sanitară veterinară de funcţionare emisă de 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
c) numele produsului. 

Art.7.- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la primirea informaiiilor prevăzute la art.6, înscrie laptele sau 
produsul lactat in Registrul Laptelui şi comunică operatorului economic numărul 
de înregistrare în acest registru. 

Art.8.- (1) În uuna înscrierii, operatorul economic este obligat să 
inscripţioneze numărul de înregistrare din Registrul Laptelui pe eticheta 
produsului. 

(2) Numărul de înregistrare se înscrie in centrul unui dreptunghi, alb- 
roşu, precedat de sintagma Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art.9.- (1) Fabricarea şi ambalarea produselor pe bază de lapte cu adaos de 
grăsimi vegetale se procesează in partidă separată faţă de lapte şi produse lactate. 

(2) Produsele pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale se 
comercializează într-un spaţiu bine delimitat faiă de lapte şi produse lactate, cu 
atenţionare explicită către cumpărător a coniinutului acestor produse. Aceleaşi 
prevederi se vor aplica şi vânzării produselor pe bază de lapte cu adaos de grăsimi 
vegetale comercializate vrac, precum şi mâncărurilor, produselor de patiserie, 
pizzerie, fast-food şi cofetărie, a produselor culinare din alimentaţia publică, la 
producerea cărora s-au utilizat astfel de ingrediente. 

(3) Se interzice folosirea denumirii reglementate la punctele 1-4 din 
partea III „Lapte şi produse lactate" a Anexei VII la Regulamentul (UE) 
nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 
penn produsele care nu se încadrează în condiiiile definiţiilor din prezenta lege. 
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(4) Se interzice folosirea denumirii reglementate la punctele 1-4 din 
partea III „Lapte şi produse lactate" a Anexei VII la Regulamentul (UE) 
nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 
pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie şi pizzerie, 
fast-food, cofetărie, produse culinare din alimentaţia publică, care nu au în 
compozi(ia lor ingrediente cc se încadrează în definiliile laptelui şi a produselor 
lactate. In cazul în care produsul finit conţine amestecuri de lapte şi produse lactate 
cu produse pe baza de lapte cu adaos de grăsimi vegetale, se va menţiona pe 
etichetă procentul fiecăruia dintre cele două categorii de produse. 

(5) În toate situaţiile denumirea sub care este vândut alimentul 
trebuie să corespundă naturii, genului, 'speciei, sortimentului sau proprietăţilor 
alimentului on materiilor prime utilizate în fabricaţie. 

Art.10: Produsele alimentare definite în prezenta lege, cc au în compoziţie ca 
ingrediente grăsimi vegetale se etichetează explicit cu privire la existenţa acestora 
în produs. La punctele de vânzare a acestora se vor atenţiona consumatorii cu 
privire la existenla şi denumirea produsului alimentar propus spre vânzare. 

Art.11.- Modul de înscriere în Registrul Laptelui a operatorilor economici şi de 
gestionare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, in termen de 30 de zile de la intrarea în vi.goare a prezentei legi. 

Art.12.- (1) Următoarele fapte constituie contravenlii pentru operatorii 
economici prevăzuţi la art.5: 

a) nerespectarea prevederilor art.3; 
b) nerespectarea prevederilor art.9 alin.(2); 
c) nerespectarea prevederilor art.9 alin.(3); 
d) nerespectarea prevederilor art.9 alin.(4); 
e) nerespectarea prevederilor art. 10. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează după cum 
urmează: 

a) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu 
sancliunea contravenţională complementară de oprire tempor.ară de la 
comercializare a produselor până la remedierea deficienţelor şi suspendarea 
autorizaţiei de prelucrare/producţie/comercializare pentru o perioadă de 45 de zile, 
pentru fapta prevăzută la alin.(1) lit.a); 

b) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu 
sancţiunea contravenţională complementară de oprire temporară de la 
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comercializare a produselor până la remedierea deficienţelor, pentru fapta 
prevăzută la alin.(1) lit.b); 

c) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu 
sancţiunea contravenţională complementară de oprire temporară de la 
comercializare a produselor până la remedierea deficienţelor şi suspendarea 
autorizaţiei de prelucrare/producţie/comercializare pentru o perioadă de 45 zile, cu 
obligaţia înscrierii în Registrul Laptelui în această perioadă, pentru fapta prevăzută 
la alin.(1) lit.c); 

d) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum şi Cu 

sancţiunea contravenţională complementară de oprire temporară de la 
comercializare a produselor până la remedierea deficienţelor, pentru fapta 
prevăzută la alin.(1) lit.d); . 

e) Cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu 
sancţiunea contravenţională complementară de oprire temporară de la 
comercializare a. produselor până la remedierea deficienţelor şi suspendarea 
autorizaţiei de prelucrare/producţie pentru o perioadă de 30 zile, pentru fapta 
prevăzută la alin.(1) lit.e); 

f) nerespectarea prevederilor art.9 alin.(4) se sancţionează cu , 
amendă de la 25.000 lei până la 50.000 iei. 

(3) Constatarea a doua oară a uneia dintre contravenţiile prevăzute la 
alin.(1) conduce la anularea autorizaţiei de prelucrare/producţie/comercializare a 
operatorului economic, precum şi interzicerea desfăşurării activităţii pentru care 
operatorul a fost sancţionat contravenţional pentru o perioadă de 10 ani. 

Art.13.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.12 
se face de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

Art.14.- Contravenţiilor prevăzute la art.12 le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.15.- Această lege a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare 
prevă7ută de Directiva (CE) 2015/1535 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în 
domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii 
informaţionale. 



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in şedinţa din 12 mai 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 
României, republicată. 

p. PREŞED1NTELE SENATULUI 
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