
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\3428\3428-redactat-ro.docx 

 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 306/2018  

privind siguranța alimentelor 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\3428\3428-redactat-ro.docx 

             Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

AVIZ  

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 

 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 

din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 25 din 5 februarie 2020) de către dl Radu Mudreac, 

deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Ca urmare a analizei notei informative, menționăm că modificarea propusă 

pentru articolul 21 alineatul (3) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor prevede micșorarea termenului de valabilitate la importul produselor 

alimentare a căror termen de valabilitate stabilit de producător este mai mic de 

30 de zile. Astfel, se va interzice importul produselor alimentare cu termenul de 

valabilitate de până la 90 de zile în cazul în care au rămas mai puțin de 1/3 din 

termenul de valabilitate respectiv, astfel cum a fost stabilit anterior în articolul 16 

alineatul (5) din Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare. 

Modificarea propusă este motivată de faptul că articolul 21 alineatul (3) 

din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor interzice importul în 

Republica Moldova al produselor alimentare care au un termen de valabilitate 

mai mic de 30 de zile. Această prevedere urmează să intre în vigoare la data de 

22 februarie 2020.  

În acest context, pentru stabilirea unei echități a prevederilor ce țin de 

importul tuturor produselor alimentare indiferent de gradul lor de perisabilitate, 

în ceea ce privește termenul de valabilitate a acestora, și pentru asigurarea 

protecției drepturilor consumatorilor cu produse sigure și informarea transparentă 

privind valabilitatea produsului alimentar, Guvernul propune modificarea 

articolului I din proiectul de lege cu următorul cuprins: 

„Art. I. – La articolul 21 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2019, nr. 59-65 art. 120), 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Se interzice importul de produse alimentare în cazul în care a rămas 

mai puțin de 1/3 din termenul de valabilitate a acestora, stabilit de producător.” 

 

 




