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Noi reglementări obligatorii pentru operatorii economici din 
industria laptelui și a produselor lactate 
 
Data de 19 octombrie 2022 marchează finalul procedurii legislative 
parcurse de Proiectul Legii Laptelui și a produselor lactate:  
 
Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a votat1 Legea 
Laptelui și a produselor lactate.  

 
Cui i se va aplica Legea Laptelui și a produselor lactate? 
 
Sfera de aplicare a Legii Laptelui și a produselor lactate include toți operatorii 
economici din sectorul laptelui și al produselor lactate. În mod special, textul 
de lege indică în mod expres faptul că sfera de aplicare include și operatori 
economici înregistrați la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) și care comercializează produse lactate prin 
rețele comerciale. 
 
Producătorii agricoli și persoanele fizice ce obțin produse agricole în propria 
fermă/gospodărie, care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate 
vânzării pe piață în condițiile legii, sunt exceptați de la regimul impus prin 
prevederile Legii Laptelui și a produselor lactate. 
 
Care vor fi principalele cerințe instituite prin Legea Laptelui și a produselor 
lactate? 
 
Conform prevederilor pe care le cuprinde, odată cu intrarea în vigoare a Legii 
Laptelui si a produselor lactate, operatorii economici trebuie să se asigure că: 
 

- Inscripționarea informațiilor obligatorii privind etichetarea laptelui de 
consum și a produselor lactate se realizează în deplină conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare  
(”Regulamentul nr. 1169/2011”). 
 
Notăm că, din perspectiva noastră, această cerință se prezintă a fi 
redundantă, având în vedere faptul că Regulamentul nr. 1169/2011 
este direct aplicabil în legislația națională. 
 

- ”Principiile generale ale informațiilor referitoare la produsele 
alimentare, cerințele generale privind informațiile referitoare la 
produsele alimentare” sunt respectate.

 
1 Detaliile cu privire la procedura legislative desfășurată la nivelul Camerei Deputaților pot fi 

consultate aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18615. 

Notă: La momentul redactării 

acestui material informativ, a 

fost adusă la cunoștință 

publică forma Legii Laptelui și 

a produselor lactate în forma 

transmisă spre promulgare. 

Actul normativ nu a fost 

promulgat și nu a fost publicat 

în Monitorul Oficial.  

 

Toate referirile făcute în acest 

material la Legea Laptelui și a 

produselor lactate se vor citi 

ca fiind referiri la forma 

transmisă spre promulgare a 

Legii Laptelui și a produselor 

lactate.  
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- Respectă interdicția generală de inscripționare a etichetei laptelui și a produselor lactate cu 
sintagma ”Produs Românesc”. O astfel de sintagmă este permisă spre utilizare în etichetare 
doar pentru produse obținute pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în 
proporție de 100% din fermele din România. 
 
Apare ca neclar, cel puțin la acest moment, dacă cerințelor de mai sus li se adaugă și cerința 
existenței drapelului României pe eticheta de produs. Incertitudinea derivă din trimiterea făcută 
prin Legea Laptelui și a produselor lactate la dispozițiile Legii nr. 168/2017 privind instituirea zilei 
de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești, fără alte mențiuni 
explicative de orice natură. 
 

- Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate, se 
comercializează într-un spațiu de prezentare și vânzare, bine determinat, pe rafturi separate, 
față de laptele și produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a 
conținutului acestor produse. 
 
Este de subliniat aici faptul că Legea Laptelui și a produselor lactate  stabilește în mod expres 
faptul că prevederile redate mai sus se aplică și în cazul meniurilor și rețetelor mâncărurilor, 
produselor de patiserie, de pizzerie, de fast-food și de cofetărie, a produselor culinare din 
alimentația publică, la prepararea cărora s-au utilizat produse pe bază de lapte cu adaos de 
grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate.  
 
Mai mult, actul normativ instituie în mod expres, în sarcina unităților de alimentație publică, 
obligația de a asigura includerea, în meniuri, a tuturor produselor lactate fabricate cu grăsimi 
și/sau proteine, altele decât cele lactate folosite ca atare sau în combinații sau ca ingrediente în 
produsele de bază folosite în rețete. 
 

- Produsele ce cad sub incidența actului normativ sunt vândute sub o denumire care corespunde 
naturii, genului, speciei, sortimentului sau proprietăților alimentului ori materiilor prime 
utilizate în fabricație. 

 
Care sunt sancțiunile ce pot fi impuse? Dar măsuri complementare? 
 
Considerăm notabilă modalitatea de reglementare a distribuirii răspunderii pe lanțul de aprovizionare. 
 
Astfel, Legea Laptelui și a produselor lactate stabilește că orice neconformitate depistată de autoritățile 
competente de control va fi notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se 
comercializează produsul alimentar. 
 
Sancțiunile reglementate prin Legea Laptelui, atât cele principale dar mai ales cele complementare, sunt 
destul de aspre. Încălcările cerințelor legale reglementate vor fi sancționate cu amendă de la 20.000 lei 
la 50.000 lei, precum și cu măsuri complementare constând în oprirea temporară de la comercializare a 
produselor deficiente și, după caz, ”suspendarea autorizației de prelucrare/producție/comercializare” 
pentru o perioadă de 30 de zile.  
 
Mai mult, abaterile repetate vor conduce, conform textului de lege, la ”anularea autorizației de 
prelucrare/producție/comercializare a operatorului economic”. 
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În ceea ce privește competența de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, textul de lege 
indică doar faptul că se vor face de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente cu 
atribuții de control în domeniu, însă fără a indica in concret care sunt acestea. 
 
O altă noutate a Legii Laptelui si a produselor lactate rezidă în înființarea Observatorul laptelui si al 
produselor lactate în cadrul direcției tehnice de specialitate din Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rural, care va fi organismul de legătură cu Observatorul pieței laptelui din Uniunea 
Europeană și căruia îi este acordat rolul de a monitoriza piața laptelui (de vaca, bivoliță, oaie, capră) 
și piața produselor lactate, centralizând datele de pe piață si analizând tendințele producției, a 
echilibrului dintre cerere și ofertă, precum și a costurilor de producție în România. 
 

*** 
 
La o analiză de principiu, considerăm că textul Legii Laptelui și al produselor lactate prezintă o serie 
de deficiențe sub aspectul respectării principiilor și normelor de tehnică legislativă. Vom continua să 
urmărim cu atenție și să reflectăm în informările noastre  modul în care aceste cerințe legale vor fi 
interpretate și implementate de către autoritățile competente. 
 
 
 
 
 

 

 

Pentru alte detalii, contactele dumneavoastră sunt: 

Ana-Maria Baciu 

Managing Partner 

ana-maria.baciu@simionbaciu.ro  
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Ana-Maria Corugă  
Managing Associate 
ana-maria.coruga@simionbaciu.ro  
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Acest material nu reprezintă asistență juridică. Vă rugăm să ne contactați pentru alte detalii. 
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