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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 321/2009 pentru comercializarea produselor alimentare, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:

1. La art. 2 alin. (2) după punctul (19) se introduce un nou punct (20) cu următorul 
cuprins:

20. lanţ scurt de aprovizionare - lanţ de aprovizionare care implică achiziţia 
produselor de la maxim 400 km de locul în care este situat supermeketul, ori 
maxim un operator economic angajat în activităţi de cooperare şi de dezvoltare 
economică locală, precum şi în relaţii geografice şi sociale strânse între producători, 
procesatori şi consumatori.

2. Art. 10 se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:

(1) Comerciantul este obligat să acorde spaţii distincte de expunere, semnalizare la 
raft şi vânzare a produselor româneşti.

(2) Comerciantul persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de 
comercializare pentru produse alimentare are obligaţia ca, pentru categoriile carne, 
ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie, să 
achiziţioneze aceste produse în proporţie de cei puţin 50% din volumul de marfă pe 
raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din lanţul 
alimentar scurt, aşa cum este definit în conformitate cu legislaţia în vigoare.



(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) comercianţii care realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent 
în lei.

(4) Metodologia de desfăşurare a acţiunilor privind lanţul scurt de aprovizionare se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului.

3. După art. 10 se introduce un nou articol 10^ care va avea următorul cuprins:

Art. 10^

(1) Eticheta pentru carnea comercializată pe teritoriul României va cuprinde 
următoarele menţiuni:

a) ţara de origine a animalului . . .
b) animai născut în ţara...............
c) animal crescut în ţara...............
d) animal sacrificat în ţara . . . 
denumirea operatorului economic;
e) animai tranşat în ţara .... 
operatorului economic.

• /

, marca de sănătate/identificare şi

, marca de identificare şi denumirea

(2) Comerciantul este obligat să afişeze vizibil sintagma "carne românească", 
pentru carnea comercializată direct către consumatorul final, dacă aceasta 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
1.337/2013 ai Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi a! Consiliului în 
ceea ce priveşte indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru 
carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, 
caprină şi de păsări de curte, în Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi 
al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de 
Identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat 
şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
820/97 al Consiliului şi în Regulamentul UE 1.308/2013 al Parlamentului European 
şi a! Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a 
pieţelor produselor agricole.

(3) Produsele din carne comercializate pe piaţa Internă vor cuprinde obligatoriu pe 
etichetă procentul de carne provenit din România.



4. La art. 16 alin. (1) punctul (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

■’c) nerespectarea dispoziţiilor art. 10, art. 10^ şi art. 12 se sancţionează cu amendă 
de la 200.000 lei la 250.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile 
Legii nr. 21/1996, republicată.

d) odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, persoanele cu atribuţii de 
control abilitate de către Ministerului Finanţelor Publice, pot dispune în cazul 
nerespectării repetate - minim 3 abateri, a dispoziţiilor art. 10 şi ale art. 10^, ca 
sancţiune complementară, retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Art. II

Prezenta lege va intra în vigoare în 90 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial ai României, Partea P.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României Republicată.


