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AVIZ 
asupra proiectului Legii laptelui și a produselor lactate 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care este sesizată 
în fond, cu proiectul Legii laptelui și a produselor lactate, transmis cu adresa 
nr. P.L.x. 298/2020 din 20 mai 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/205/2020 
din 20 mai 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.293/02.04.2020, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2033/01.04.2020, 
avizează favorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 12 mai 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea sectorului laptelui și a 
produselor lactate, a preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte și a celor 
care au ca materie primă produse obținute din lapte și crează cadrul juridic în ceea 
ce privește prezentarea produselor și comercializarea acestora. Stabilește 
informațiile obligatorii care trebuie inscripționate pe eticheta laptelui de consum și 
a produselor lactate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1.169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011. Astfel, se 
înființează Registrul Laptelui, în cadrul direcției tehnice de specialitate din 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care operatorii economici trebuie 
să se înscrie pentru a putea desfășura activități în domeniul procesării laptelui crud 
și producției laptelui de consum și a produselor lactate, destinate comercializării. 
Totodată, se instituie interdicția de comercializare a produselor lactate cu adaos de 
grăsimi vegetale în același loc cu produsele lactate care nu conțin grăsimi 
vegetale. În același sens, se reglementează ca fabricarea produselor lactate cu 
adaos de grăsimi vegetale să se proceseze în partidă separată față de lapte și 
produse lactate. De asemenea, produsele lactate cu adaos de grăsimi vegetale 
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trebuie să se comercializeze într-un spațiu bine delimitat, cu atenționare explicită 
către cumpărător a conținutului acestor produse. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința online a comisiei 
din 05 octombrie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările  ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sorin-Ioan Bumb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Robe Patricia-Isabela 
 


