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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR	
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 

Nr.4c-5/505 

21.10.2019 

	
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului 
uman 

(PLx. 359/2017) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în  fond, cu 
proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, 
transmis cu adresa nr. PLx. 359   din 17  octombrie  2017 și înregistrat  cu nr.4c-4/484  din 18 octombrie  2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr. 271/25.04.2017. 
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 10  octombrie  2017. 
Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 
Comisia pentru industrii și servicii,  prin avizul nr.4c-3/498/2017  și  Comisia pentru sănătate și familie, prin avizul nr.  4c-

8/406/2017 au avizat favorabil proiectul de lege. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ necesar reglementării conţinutului de acizi graşi 
trans, astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1924/2006 şi (CE) 
nr.1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr.608/2004 al Comisiei, în produsele alimentare 
prelucrate destinate consumului uman, în vederea scăderii incidenţei bolilor cardiovasculare în rândul populaţiei. Iniţiativa legislativă 
conţine prevederi referitoare la utilizarea uleiurilor şi grăsimilor, inclusiv a emulsiilor cu grăsime ca fază continuă, care, fie singure, 
fie ca parte a produselor alimentare prelucrate, sunt destinate consumului uman. Se exclud din domeniul de aplicare produsele 
alimentare care conţin, în mod natural, acizi graşi trans-nesaturaţi în grăsimi animale. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare 
membrii Comisiei  au examinat proiectul de lege  în ședința din data de 15 octombrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice au fost prezenți 23 deputați din 
totalul de 24 de  membri ai Comisiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au hotărât, în unanimitate de voturi , adoptarea  proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de 
acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la 
prezentul raport. 

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare.  

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

	
	

	
Șef serviciu, Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea             
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Anexa 

A M E N D A M E N T E  A D M I S E 

În urma dezbaterilor, Comisia  propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele  amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

1. Lege 
pentru stabilirea conținutului de acizi grași 

trans în produsele alimentare destinate 
consumului uman 

Nemodificat  

2. Capitolul I 
Dispoziții generale 

Se elimină 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

Nefiind o lege extinsă nu se 
justifică capitolele 

3. Art.1.- Prezenta lege reglementează conținutul de 
acizi grași trans în produsele alimentare, destinate 
consumului uman, pentru a asigura un înalt nivel 
de protecție consumatorilor. 

Art.1.- Prezenta lege reglementează conținutul 
de acizi grași trans în produsele alimentare, 
destinate consumului uman, pentru a asigura un 
înalt nivel de protecție alimentară a 
consumatorilor. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

Pentru precizia trimiterii 

4. Art.2.- (1) Prezenta lege se aplică tuturor 
produselor alimentare destinate consumatorului 
final, inclusiv produselor alimentare livrate de 
unitățile de restaurație colectivă și produselor 
alimentare destinate a fi furnizate acestora. 
           (2) Se exclud din domeniul de aplicare a 
prezentei legi produsele alimentare care conțin, în 
mod natural, acizi grași trans în grăsimi animale. 

Art.2.- (1) Prezenta lege se aplică tuturor 
produselor alimentare destinate consumatorului 
final, inclusiv produselor alimentare livrate de 
unitățile de alimentație publică și produselor 
alimentare destinate a fi furnizate acestora. 
(2)Nemodificat 
 
 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

Pentru definirea clară în lege 
a unităților 
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5. Art.3.- În înțelesul prezentei legi, termenii și 
expresiile de mai jos semnifică, după cum 
urmează: 
a) acizi grași  trans – astfel cum sunt definiți  

în anexa I punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și de 
abrogare a Directivei 87/250/CEE, a Directivei 
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale 
Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 
al Comisiei, respectiv,” acizi grași cu cel puțin o 
legătură dublă neconjugată (și anume întreruptă de 
cel puțin o grupare metilen) carbon-carbon, în 
configurație trans”, denumiți în continuare AGT; 
 
b) se aplică definițiile referitoare la produs 

alimentar, legislație alimentară, operator din 
sectorul alimentar, introducere pe piață și 
consumator final stabilite la art. 2 și art. 3 punctele 
1, 3, 8 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 
c) produse libere de AGT – produse cu un 

Art.3.- În înțelesul prezentei legi, prin  acizi 
grași  trans se înteleg acizii grași cu cel puțin o 
legătură dublă neconjugată  carbon-carbon, în 
configurație trans, astfel cum sunt definiti în 
anexa I punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 
1925/2006 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și 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 și a 
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 
2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului 
(CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările 
și completările ulterioare,denumiți în 
continuare AGT; 
 
b) Se elimină 
 
 
 
 
c)Se elimină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
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conținut maxim de 0,5 grame la 100 de grame 
inclusiv, de ulei individual sau grăsime 
individuală din produsul finit. 

 
 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

6. Capitolul II 
Cerințe privind conținutul de AGT în 

produsele alimentare 

Se elimină  

7. Art.4.- Operatorii din sectorul alimentar au 
obligația de a introduce pe piață produse 
alimentare cu un conținut de AGT de maxim 
2g/100g de ulei sau de grăsime din conținut. 

Art.4.- Operatorii economici din sectorul 
alimentar au obligația de a introduce pe piață 
produse alimentare cu un conținut de AGT de 
maximum 2g/100g de grăsime din conținut. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

 
 

8. Art.5.-Produselor alimentare provenite din țări 
terțe și alte state membre li se aplică prevederile 
de la art. 4.  

Art.5.-Produselor alimentare provenite din țări 
terțe și din alte state membre ale Uniunii 
Europene  li se aplică prevederile de la art. 4. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

 

9. Capitolul III 
Controlul oficial 

Se elimină  
 

10. Art.6.- Autoritățile naționale competente 
efectuează periodic controale oficiale pentru 
produsele reglementate din prezenta lege. 

Art.6.- Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor și Ministerul Sănătății 
efectuează periodic controale oficiale pentru 
produsele reglementate din prezenta lege. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

 

11. Art.7.- Controalele oficiale se efectuează în toate 
etapele lanțului alimentar, în funcție de riscuri și 
cu o frecvență corespunzătoare care să respecte 
cerințele legislației specifice în vigoare, în 
conformitate cu Programele/Planurile de control 

Art.7.- Controalele oficiale se efectuează în 
toate etapele lanțului alimentar, în funcție de 
riscuri cu respectarea prevederilor  legislației  
în vigoare și  în conformitate cu 
programele/planurile de control oficiale   din 

Prevederile legii trebuie să 
fie clare, precise și 
previzibile 



6 
 

oficiale în domeniul siguranței alimentelor 
finanțate de la bugetul de stat. 

domeniul siguranței alimentelor, finanțate de la 
bugetul de stat. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

12. CAPITOLUL IV 
Contravenții și sancțiuni 

Se elimină  

13. Art.8.- Nerespectarea prevederilor art. 4 și 5 
constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. 

Nemodificat  

14. Art.9.-(1)Constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunii prevăzute la art. 8 se fac de către 
persoanele împuternicite din cadrul Autorității 
Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor, Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor și Ministerul Sănătății. 
 
(2) Pentru produsele alimentare care nu respectă 
prevederile art. 4 și 5 se dispune retragerea din 
circuitul consumului uman. 
(3) Pentru produsele neconforme cu  prevederile 
art. 4 și 5, operatorii din sectorul alimentar inițiază 
de îndată procedurile pentru 
retragerea/rechemarea produsului alimentar 
respectiv de pe piață și informează despre aceasta 
autoritățile competente. 

Art.9.-(1)Constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 8 se fac de 
către persoanele împuternicite din cadrul 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor, Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor și 
Ministerul Sănătății. 
(2) Pentru produsele alimentare care nu respectă 
prevederile art. 4 și 5 se dispune retragerea 
acestora din circuitul consumului uman. 
(3)  Pentru produsele care nu respectă  
prevederile art. 4 și 5, operatorii economici din 
sectorul alimentar inițiază de îndată procedurile 
pentru retragerea/rechemarea produsului 
alimentar respectiv de pe piață și informează 
despre aceasta autoritățile competente din 
domeniul siguranței alimentelor. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

Pentru corectitudinea 
redactării 
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15. Art.10.- Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt 
aplicate dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.10.-  Prevederile privind contravențiile 
prevăzute la art. 8  se completează cu 
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 

 

16. CAPITOLUL V 
Dispoziții tranzitorii și finale 

Se elimină  

17. Art.11.-(1) Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de un an de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
(2) Produsele introduse pe piață, înainte de intrarea 
în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate 
până la expirarea datei durabilității minimale. 
(3)Implementarea limitării conținutului de AGT se 
va face obligatoriu, pentru toți operatorii din 
sectorul alimentar, în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art.11.- Prezenta lege intră în vigoare la 1 
aprilie 2021. 
 
(2)Se elimină 
 
 
(3)Se elimină 

Pentru respectarea 
prevederilor 
Regulamentului (UE) 
2019/649 

18. Art.12.- Guvernul României, prin Ministerul 
Economiei, va notifica Comisia Europeană și 
statele membre ale Uniunii Europene referitor la 
dispozițiile prezentei legi privind informarea cu 
privire la produsele alimentare și va specifica 
motivele care stau la baza acestora. 

Se elimină 
 
 
 
 
 
Autor: deputat PSD Alexandru Stănescu 
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