
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 13.06.2017 
Nr. 4c-4/320 

 
 
 
 

Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor 

lactate, transmis cu adresa nr. PLx 49 din 1 februarie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-

4/44/02.02.2017. 

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,  

Ioan MUNTEANU     Dan CIOCAN  

 
 
 



 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

Camera Deputaților  
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice  

 
Bucureşti, 13.06.2017 

Nr. 4c-4/320 
 

Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul  
transmis cu  adresa nr. 4c-4/301/06.06.2017 

 
 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea  Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii 

pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 
(PL.x 49/2017) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea  
Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum 
și a produselor lactate, transmis cu adresa nr. PL.x 49 din 1 februarie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-4/44/02.02.2017. 

În ședința din 6 iunie 2017, plenul Camerei Deputaților,  a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie în vederea 
examinări şi întocmirii unui nou raport înlocuitor.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 decembrie 2016, cu respectarea 
prevederilor art.75 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea raportului înlocuitor Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 687/13.07.2016); 
- punctul de vedere al Guvernului prin care susține adoptarea proiectului de lege.  
Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  modificarea  Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate, în vederea înlăturării unor dificultăți în 
implementarea prevederilor actului normativ de bază. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege  
menţionat mai sus în şedinţa din 13 iunie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 22 deputaţi, din totalul de 
23 membri ai acesteia. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Traian Petcu, vicepreședinte Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi 
(1 abținere), să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea  Legii nr. 88/2016 
privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor 
lactate, cu amendamentele admise redate în anexa nr.1 și amendamentul respins redat în anexa nr. 2 care fac parte integrantă din 
prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 Ioan MUNTEANU  

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 
 
 
 Șef serviciu, Anton Păştinaru             
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ANEXA NR.1 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. Text Legea nr. 88/2016 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   L E G E  
pentru modificarea Legii nr. 

88/2016 privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare obligatorii 

pentru etichetarea laptelui proaspăt 
pentru consum şi a produselor 

lactate 

Nemodificat  
 

 

2.            Articol unic. – Legea 
nr.88/2016 privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare obligatorii 
pentru etichetarea laptelui proaspăt 
pentru consum şi a produselor 
lactate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
342 din 5 mai 2016, se modifică 
după cum urmează:  

 Art.I. - Nemodificat    

3.   
 

1.Titlul legii se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„ L E G E 
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pentru modificarea Legii nr. 
88/2016 privind stabilirea unor 
măsuri suplimentare obligatorii 
pentru etichetarea laptelui de 

consum şi a produselor lactate” 
 

4.   
 
Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează informaţiile 
obligatorii care trebuie 
inscripţionate pe eticheta laptelui 
pentru consum şi a produselor 
lactate proaspete 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 Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a 

1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  

„Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează informaţiile 
obligatorii care trebuie 
inscripţionate pe eticheta laptelui 
pentru consum şi a produselor 
lactate şi produse pe bază de lapte 
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 Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a 

2. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
      „Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează informaţiile 
obligatorii 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 Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a 
Parlamentului European şi a 

 
 
 

http://idrept.ro/12030799.htm
http://idrept.ro/12021091.htm
http://idrept.ro/12032662.htm
http://idrept.ro/12015470.htm
http://idrept.ro/12015595.htm
http://idrept.ro/12019141.htm
http://idrept.ro/12019203.htm
http://idrept.ro/12030799.htm
http://idrept.ro/12021091.htm
http://idrept.ro/12032662.htm
http://idrept.ro/12015470.htm
http://idrept.ro/12015595.htm
http://idrept.ro/12019141.htm
http://idrept.ro/12019203.htm
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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, 
denumit în continuare 
Regulament. 

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, denumit 
în continuare Regulament.” 

 

Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE şi 2008/5/CE ale 
Comisiei şi a Regulamentului (CE) 
nr. 608/2004 al Comisiei, denumit 
în continuare Regulament.” 

 

5.  Art. 2. - În sensul prezentei legi, 
următorii termeni se definesc 
după cum urmează: 
a) etichetare - menţiunile, 
indicaţiile, mărcile, denumirile 
comerciale, imaginile sau 
semnele care figurează pe 
ambalajul respectivului produs; 
b) câmp vizual - reprezintă toate 
suprafeţele unui ambalaj care pot 
fi citite dintr-un singur unghi de 
vedere; 
c) câmp vizual principal - 
reprezintă câmpul vizual al unui 
ambalaj care este remarcat la 
prima vedere de către 
consumator la momentul 
cumpărării şi care permite 
consumatorului să identifice 
imediat un produs după marca 
acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------  
 
 
 
 
 
----------------- 

 3. Articolul 2 se abrogă. Regulamentul nr. 
1169/2011 
cuprinde acești 
termeni. Orice 
suprapunere sau 
modificare/ 
completare a 
Regulamentului 
nr. 1169/2011 
trebuie notificat 
prin Sistemul de 
informații al 
regulamentelor 
tehnice (TRIS) 
conform 
Regulamentului 
referitor la 
informațiile 
destinate 
consumatorilor cu 
privire la alimente 
(FIC).  

http://idrept.ro/12019427.htm
http://idrept.ro/12003230.htm
http://idrept.ro/12020294.htm
http://idrept.ro/12019427.htm
http://idrept.ro/12003230.htm
http://idrept.ro/12020294.htm
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6.  Art. 3. - (1)  
 
 
 
f) ţara de origine şi locul de 
provenienţă a laptelui crud 
materie primă pentru consum; 
 
g) denumirea ambalatorului şi 
marca de identificare; 
 
h) numele, denumirea 
comercială şi adresa 
procesatorului din sectorul 
laptelui pentru consum; 
--------------- 
k) procesul de tratament termic 
utilizat, pasteurizat, sterilizat, 
ultrapasteurizat; 
 
 
 
 
 
(4) Modificările de compoziţie se 
specifică pe etichetă: 
îmbogăţirea laptelui în proteine 
lactice, săruri minerale sau 
vitamine, reducerea conţinutului 

2. La articolul 3 alineatul (1), 
literele f)-h) şi k) şi alineatul (4) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  

„f) ţara de origine a laptelui 
materie primă pentru procesare; 

 
 
g) denumirea ambalatorului 

sau marca de identificare; 
 
h) numele, denumirea 

comercială şi ţara de rezidenţă a 
procesatorului din sectorul 
laptelui; 

----------------------- 
k) procesul de tratament 

termic utilizat; 
 

 
 
 
 
 

(4) Modificările de 
compoziţie se specifică pe etichetă: 
îmbogăţirea laptelui în proteine, 
săruri minerale sau vitamine, 
reducerea conţinutului de lactoză 

4. La articolul 3 alineatul (1), 
literele f), h) și k) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:  
    
   ”f) țara de origine sau locul de 
proveniență a laptelui cu 
ponderea cea mai mare;  
   
     Se elimină 
 
 
    h) numele operatorului 
economic procesator al laptelui;” 
 
 
---------------------- 

k) Nemodificată  
 
 
 
 
5.La articolul 3, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
    „(4) Modificările de compoziţie 
se specifică pe etichetă: 
îmbogăţirea laptelui cu proteine 
lactate, săruri minerale și 
vitamine.” 

Informațiile nu 
implică costuri 
suplimentare 
zilnice sau 
lunare. România  
nu a depășit 
niciodată 18-
20% import 
lapte materie 
primă în ultimii 
10 ani. Aceste 
importuri sunt 
comenzi SPOT 
în perioada de 
iarnă în special. 
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de lactoză prin conversia în 
glucoză şi galactoză. 

prin conversia în glucoză, 
galactoză şi altele.” 

 

 
 

 
  

7.   
 
 
 
Art. 5. - Menţiunile obligatorii 
suplimentare care se introduc pe 
câmpul vizual sunt: 
a) dreptul de a înscrie pe eticheta 
produsului finit menţiunea 
"Produs natural" va reveni 
obligatoriu doar celor care 
folosesc în proporţie de 100% ca 
materie primă laptele crud 
provenit de la vaci, bivoliţe, oi şi 
capre, fără a avea în compoziţie 
înlocuitori de lapte sau lapte 
praf; 
 
b) dreptul de a înscrie pe eticheta 
produsului finit menţiunea 
"Produs românesc" va reveni 
obligatoriu doar celor care 
folosesc în proporţie de 100% 
lapte crud ca materie primă 
provenit din fermele din 
România. 

3. La articolul 5, literele a) şi b) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
----------- 
 

„a) dreptul de a înscrie pe 
eticheta produsului finit menţiunea 
"Produs natural" va reveni 
obligatoriu doar celor care 
folosesc în proporţie de 100% lapte 
ca materie primă provenit de la 
vaci, bivoliţe, oi şi capre, fără a 
avea în compoziţie înlocuitori de 
lapte sau lapte praf reconstituit; 
 

 
b) dreptul de a înscrie pe 

eticheta produsului finit menţiunea 
"Produs românesc" va reveni 
obligatoriu doar celor care 
folosesc în proporţie de 100% lapte 
ca materie primă provenit de la 
producători şi procesatori, lapte de 
origine românească, raportat la 

6. La articolul 5, partea 
introductivă și literele a) şi b) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    „Art. 5. – Condițiile pentru 
mențiunile suplimentare care se 
introduc pe câmpul vizual sunt: 

„a) înscrierea pe eticheta 
produsului finit a menţiunii 
"Produs natural" va reveni doar 
celor care folosesc în proporţie de 
100%  ca materie primă laptele 
provenit de la vaci, bivoliţe, oi şi 
capre și componente naturale 
provenite strict din lapte, fără a 
avea în compoziţie produse de 
origine vegetală sau animală alta 
decât laptele; 

b) înscrierea pe eticheta 
produsului finit a menţiunii 
"Produs românesc" va reveni doar 
celor care folosesc în proporţie de 
100% ca materie primă laptele 
provenit de la producători şi 
procesatori, lapte de origine 
românească, atestat pe baza 

 
 
 
 
„Regulamentul 
nr. 1169/2011 
obliga 
operatorul sa 
treaca toate 
ingredientele 
folosite in reteta 
pe eticheta, dar 
consumatorul nu 
este instruit si 
nici obligat sa 
cunoasca 
provenienta 
ingredientelor. 
De aceea este 
necesara 
consolidarea 
termenului de 
NATURAL. 
Consumatorul 
doreste sa 
cunoasca 
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ultimele 6 luni.” 
 

documentelor de trasabilitate.” 
 

originea laptelui 
, dar nu doreste 
sa plateasca 
suplimentar 
pentru aceasta 
informatie. Prin 
aceasta metoda 
de stabilire a 
definitiei 
„Produs 
Romanesc” nu 
se creaza costuri 
suplimentare. 

8.  Art. 6. - Produsele lactate 
trebuie să prevadă pe etichetă, în 
mod obligatoriu, avertizarea 
cuprinzând sintagma "Conţine 
lapte praf în proporţie de _%". 

----------- 7.Articolul 6 se abrogă. Regulamentul 
nr. 1169/2011 si 
Ordinul nr. 327 
din 11/02/2000 
referitor la 
utilizarea 
laptelui praf. 
Aduce prejudicii 
indirecte 
fermierilor prin 
scaderea cererii 
de lapte din 
parte fabricilor 
procesatoare de 
lapte praf.  

9.   -------------- 8. Articolul 7 se modifică și va  
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Art. 7. - Etichetele pentru lapte 
proaspăt pentru consum şi 
produsele lactate trebuie să fie 
inscripţionate clar, uşor de 
înţeles pentru a permite 
consumatorilor informarea 
privind originea şi trasabilitatea 
produselor. 

avea următorul cuprins: 
    „Art. 7. - Etichetele pentru lapte 
de consum şi produsele lactate 
trebuie să fie inscripţionate clar, 
uşor de înţeles pentru a permite 
consumatorilor informarea privind 
originea şi trasabilitatea 
produselor.ˮ 

10.   
 
Art. 9. - Producerea, expunerea 
spre vânzarea şi/sau vânzarea de 
lapte proaspăt pentru consum 
cunoscând că este obţinut din 
înlocuitori de lapte se 
sancţionează cu amendă de la 
20.000 lei la 25.000 lei şi 
retragerea pe timp de 6 luni a 
autorizaţiei de funcţionare a 
producătorilor sau 
comercianţilor,  după caz. 

--------------- 

9. Articolul 9 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
     „Art. 9. - Producerea, expunerea 
spre vânzarea şi/sau vânzarea de 
lapte de consum cunoscând că este 
obţinut din înlocuitori de lapte se 
sancţionează cu amendă de la 
25.000 lei la 35.000 lei.ˮ 

 
 
Retragerea 
autorizației de 
funcționare are 
ca impact 
închiderea 
operatorului 
economic cu 
toate 
consecințele 
sociale. 

11.   
 
Art. 11. - Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
organizaţiile şi asociaţiile din 
domeniu vor iniţia şi finanţa 
campanii de promovare şi 

4. Articolul 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 11. - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi organizaţiile şi asociaţiile 
din domeniu vor iniţia şi finanţa 
campanii de promovare şi creştere 

10. Articolele 11, 12 și 13 se 
abrogă. 
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creştere a consumului de lapte 
proaspăt pentru consum şi 
produse lactate româneşti. 
 
Art. 12. - Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor notifică 
statelor membre şi Comisiei 
măsurile prevăzute de prezenta 
lege şi va specifica motivele care 
au stat la baza acestora.  
 
Art. 13. - Prezenta lege intră în 
vigoare în 90 de zile de la 
comunicarea deciziei Comisiei 
Europene. 
 

a consumului de lapte proaspăt 
pentru consum şi produse lactate 
româneşti, în funcţie de bugetele 
alocate.” 

 
 

 

12.  ----------- ------ II. Prezenta lege intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2018. 
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Anexa nr. 2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera decizională  

0 1 2 3 4 
1.  Art. 6. - Produsele lactate trebuie să 

prevadă pe etichetă, în mod 
obligatoriu, avertizarea cuprinzând 
sintagma "Conţine lapte praf în 
proporţie de _%". 

Menținerea textului din Legea 
nr.88/2016. 
 
 
Autor: 
Deputat Magyar Lóránd-Bálint,  
deputat UDMR 

1. Propunem menținerea 
articolului 6, fiindcă Ordinul nr. 
327/2000 prevede in art. 2 
următoarele: 
” Denumirea produsului rezultat 
este lapte de consum cu adaos de 
lapte praf reconstituit și se 
înscrie în mod obligatoriu, pe 
etichetă sau direct pe 
ambalaj”. 
Respectiv Regulamentul 
1169/2011 prevede următoarele: 
” Prezentul regulament va 
servi atât intereselor pieței 
interne,(...) cât și celor ale 
cetățenilor, prin impunerea 
etichetării obligatorii a 
produselor alimentare de o 
manieră clară, pe înțelesul 
cetățeanului și lizibilă.” 
 

Camera  
Deputaților  
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2.  
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