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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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             Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ  

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 8  

din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului  

cu privire la produsele alimentare 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din 

Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 335 din 16 iulie 2020) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele: 

 

Conform notei informative și prevederilor proiectului de lege, autorii au 

propus modificarea articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare prin etichetarea obligatorie a 

produselor alimentare cu mențiunea „data fabricării, termenul de valabilitate sau 

data-limită de consum”, invocând necesitatea informării consumatorului cu 

informații veridice privind calitatea și prospețimea produselor alimentare în 

vederea respectării art. 37 din Constituția Republicii Moldova.  

În acest context, menționăm că articolul 8 din Legea nr. 279/2017 privind 

informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare a fost completat 

prin prevederile proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, 

aprobat în ședința Parlamentului din data de 16 iulie 2020. Modificările recente 

ale articolului 8 prevăd etichetarea obligatorie a produselor alimentare cu „data-

limită de consum sau data durabilității minimale sau data fabricării și termenul 

de valabilitate”.  

Actualmente, menționăm că Legea nr. 279/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare prevede toată informația 

necesară în privința valabilității produsului alimentar, respectând atât cerințele 

UE în materie de etichetare, cât și cele naționale implementate de către operatorii 

autohtoni din domeniul alimentar.   

Astfel, considerăm inutilă modificarea articolului 8 în redacția propusă 

prin proiectul de lege prenotat. 

Totodată, remarcăm faptul că indicarea obligatorie pe etichetă doar a 

„datei fabricării, termenului de valabilitate sau datei-limită de consum” pentru 

toate categoriile de produse, neglijând prevederile UE, va crea bariere tehnice în 

calea comerțului, afectând dramatic importul produselor alimentare în special din 

țările-membre ale UE. 

La fel, menționăm respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de 

Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, aprobat prin Legea  

nr. 112/2014, care prevede transpunerea Regulamentului nr. 1169/2011 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare  în cadrul normativ 

național. În acest sens remarcăm că Legea nr. 129/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare transpune integral prevederile 

regulamentului prenotat. 

În contextul celor expuse, Guvernul nu susține inițiativa legislativă 

menționată 
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