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Proiect 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Prezenta lege pentru modificarea unor acte normative: 
- transpune pct. 1 lit. c) din Anexa X la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1959/2006 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și 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 și a Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 304 din 22 noiembrie 2011, așa cum a fost modificat ultima oară prin 
Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din  
25 noiembrie 2015; 

- transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 579/2014 al Comisiei din 28 mai 
2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la 
Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (Text cu 
relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 160 din 
29 mai 2014, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 
2019/978 al Comisiei din 14 iunie 2019. 

 

Articolul I. – La articolul 42 alineatul (2) din Legea nr. 221/2007 privind 
activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările ulterioare, textul „la art.19 
al Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „la 
art. 25 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

Articolul II. – Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 67, art. 183) cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 alineatul (2), punctul 8) se abrogă 
2. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele „operatorilor din businessul 

alimentar” se substituie cu cuvintele „operatorilor din domeniul alimentar”, iar 
textul „Legii nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale 
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ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „art. 25 din 
Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

Articolul III. – Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru 
verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 
alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova 2013, nr. 122-124, art. 383), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, textul „Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 
alimentelor” se substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța 
alimentelor”. 

2. La articolul 6 alineatul (1) litera b), textul „art. 8 din Legea nr.113 din 
18 mai 2012” se substituie cu textul „art. 6 alin. (2) din Legea nr. 306/2018 
privind siguranța alimentelor”. 

 

Articolul IV. – Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 
nr. 7-17, art. 54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. După clauza de adoptare se introduce clauza de armonizare cu următorul 
cuprins: 

„Prezenta lege: 
- transpune Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE)  
nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 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 Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304 din  
22 noiembrie 2011, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 
2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015; 

- transpune Directiva 2011/91/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind indicarea sau marcarea care permite 
identificarea lotului din care face parte un produs alimentar, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 334 din 16 decembrie 2011.” 

2. În tot textul legii, cuvintele „operator din businessul alimentar”, la orice 
formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator din domeniul alimentar” 
la forma gramaticală corespunzătoare. 

3. La articolul 2:  
1) textul „Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu 
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textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 
2) la noțiunea „declaraţia nutriţională sau etichetarea nutriţională” litera b), 

după cuvintele „valoarea energetică” se completează cu cuvintele „și cantitatea”; 
4. La articolul 4 alineatul (1) subpunctul 2) litera b), cuvintele „data 

durabilității minimale” se substituie cu cuvintele „informațiile privind 
valabilitatea produsului alimentar”. 

5. Articolul 6: 
1) la alineatul (1) litera a), cuvintele „data durabilității minimale” se 

substituie cu cuvintele „informațiile privind valabilitatea produsului alimentar”; 
2) la alineatul (3), textul „art. 19 lit. d) din Legea nr. 113/2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 
alimentelor” se substituie cu textul „art. 25 lit. d) din Legea nr. 306/2018 privind 
siguranța alimentelor”.  

6. La articolul 8 alineatul (1) litera f), cuvintele „referitoare la” se 
substituie cu cuvântul „privind”, iar cuvintele „sau – data fabricării și termenul 
de valabilitate” se exclud.  

7. La articolul 23 alineatul (2), textul „data-limită de consum – în cazul 
produselor ușor perisabile” se substituie cu textul „data-limită de consum atunci 
când este cazul”. 

8. Articolul 29: 
1) la alineatul (1) litera b), cuvintele „acizi grași trans” se exclud; 
2) la alineatul (2): 
a) după cuvintele „poate fi completat” se completează cu cuvintele „în 

mod facultativ”; 
b) la litera f), textul „a 2-a” se substituie cu cifra „1”; 
c) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:  
„g) acizi grași trans”; 
3) la alineatul (3) litera b), cuvintele „de acizi grași trans” se exclud. 
9. Articolul 30 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 
„(6) Pentru a asigura aplicarea uniformă a articolului 30, Guvernul adoptă 

acte de punere în aplicare referitoare la calcularea valorii energetice”. 
10. La articolul 37: 
1) alineatul unic devine alineatul (1);  
2) se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: 
„(2) Pentru produsele culinare nepreambalate comercializate în unitățile de 

alimentație publică este obligatorie prezența mențiunilor specificate la art. 8  
alin. (1) lit. a)-c), data și ora fabricării, precum și termenul de valabilitate 
exprimat în ore. 

(3) Pentru a asigura o aplicare uniformă a alin.(2), Guvernul va adopta acte 
de punere în aplicare referitoare la indicarea ingredientelor și a substanțelor care 
cauzează alergii sau intoleranțe prezente în produsele culinare.” 

 
11. Articolul 42 se abrogă. 
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12. La anexa nr.9: 
1) denumirea anexei va avea următorul cuprins:  

„INFORMAȚIILE PRIVIND VALABILITATEA  
PRODUSULUI ALIMENTAR”; 

2) la punctul 1: 
a) litera a) se completează cu textul: 
„- atunci când se indică ziua și luna:  
„A se consuma de preferinţă înainte de sfârşitul…” - atunci când se indică 

luna și anul sau anul”; 
b) la litera b), textul „menţiunea prevăzută la lit. a) este însoţită” se 

substituie cu textul „menţiunile prevăzute la lit. a) sunt însoţite”; 
c)  litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) data durabilității minimale se indică în formă necodificată în cazul 

produselor alimentare: 
- a căror durabilitate este mai mică de trei luni, prin indicarea zilei și a 

lunii este suficientă; 
- a căror durabilitate este mai mare de trei luni, dar nu depășește 

optsprezece luni, prin indicarea lunii și a anului este suficientă; 
- a căror durabilitate este mai mare de optsprezece luni, prin indicarea 

anului este suficientă.”; 
 
13. Anexa nr. 10 se completează cu următoarea poziție: 
 

 
 

Articolul V. – Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a 
produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, 
art. 60) se modifică după cum urmează: 

1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: 
„Prezenta lege: 
- transpune Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139 din 30 aprilie 2004; 

- transpune art. 3 alin. (2) și art. 6 a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor 
norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139 din 30 aprilie 2004; 

- transpune Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din  
5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse 
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de regulamentele 
(CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 

„0208 10 Carne de iepure domestic sau de iepure de câmp”. 
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882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și 
de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 22 ianuarie 2005; 

- transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 579/2014 al Comisiei din  
28 mai 2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (Text cu 
relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 160 din 
29 mai 2014, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 
2019/978 al Comisiei din 14 iunie 2019.” 

 
2. În tot textul legii, cuvintele „operator din businessul alimentar”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator din domeniul alimentar” 
la forma gramaticală corespunzătoare. 

 
3. La articolul 2, textul „Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” 
se substituie cu textul „Legea nr.306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 
4. Articolul 8 se completează cu alineatele (5)-(7) cu următorul cuprins: 
„(5) în vederea respectării prevederilor art. 12 alin.(8) și (9), căpitanul 

navei maritime care transportă în rezervoare uleiuri și grăsimi în vrac păstrează 
documentele justificative întocmite cu precizie referitoare la cele trei încărcături 
anterioare transportate în rezervoarele în cauză, precum și la eficacitatea 
procesului de curățare aplicat între aceste încărcături. 

(6) Dacă încărcătura anterioară a fost transbordată, căpitanul navei 
maritime primitoare păstrează, în afara documentelor justificative menționate la 
alin. (5), documentele justificative întocmite cu precizie care atestă că transportul 
uleiurilor și grăsimilor în vrac a respectat în timpul expediției anterioare 
condițiile prevăzute la art. 12 alin.(8) și (9), precum și eficiența procesului de 
curățare efectuat pe celălalt vas între încărcături. 

(7) La cerere, căpitanul navei maritime pune la dispoziția Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimentelor documentele justificative prevăzute la 
alin. (5) și (6).” 

 
5. Articolul 12: 
1) se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(3)1 Prin derogare de la alin. (3), uleiurile și grăsimile lichide care sunt 

destinate consumului uman sau care pot fi utilizate în acest scop („uleiuri sau 
grăsimi”) pot fi transportate pe nave maritime care nu sunt rezervate transportului 
produselor alimentare, sub rezerva respectării condițiilor de la alin.(7)-(9).”; 

2)  se completează cu alin. (7)-(9) cu următorul cuprins: 
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„(7) Mărfurile transportate înainte de uleiuri și grăsimi în aceleași instalații 
pe o navă maritimă (în continuare – încărcătura anterioară) cuprind o substanță 
sau un amestec de substanțe enumerate în Lista încărcăturilor anterioare. Lista 
încărcăturilor anterioare este aprobată prin ordinul directorului general al 
Agenției și publicată pe pagina web oficială a instituției. 

(8) Transportul în vrac pe nave maritime al uleiurilor sau grăsimilor lichide 
care trebuie supuse prelucrării este efectuat în rezervoare care nu sunt rezervate 
în exclusivitate transportului produselor alimentare, sub rezerva următoarelor 
condiții: 

a) în cazurile în care uleiurile sau grăsimile se transportă într-un rezervor 
din oțel inoxidabil sau într-un rezervor căptușit cu rășini epoxidice sau cu un 
material echivalent tehnic al acestora, încărcătura transportată imediat anterior în 
rezervorul respectiv trebuie să fi fost un produs alimentar sau o încărcătură din 
Lista încărcăturilor anterioare menționată la alin.(7); sau 

b) în cazurile în care sunt transportate uleiuri sau grăsimi într-un rezervor 
fabricat din alte materiale decât cele menționate la lit. a), cele trei încărcături 
transportate anterior în rezervor trebuie să fi fost produse alimentare sau o 
încărcătură din Lista încărcăturilor anterioare menționată la alin.(7). 

(9) Transportul în vrac pe nave maritime al uleiurilor sau grăsimilor care 
nu trebuie supuse unei prelucrări ulterioare este autorizat pentru rezervoare care 
nu sunt rezervate în exclusivitate transportului produselor alimentare, sub rezerva 
următoarelor condiții: 

a) rezervorul este din oțel inoxidabil sau căptușit cu rășini epoxidice sau cu 
un material echivalent tehnic al acestora; și 

b) cele trei încărcături anterioare transportate în rezervor trebuie să fi fost 
produse alimentare.” 

 
 
 
Preşedintele Parlamentului   

 
  



Notil informativa 

la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative 

1. Den umirea autorului 
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat de 

cAtre Ministerul Agricuiturii, DezvoltArii Regionale si Mediului.  

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului si fin aIiMfile urn:ante 
Prezentul proiect vine inn executarea Planului national de actiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova—Uniunea Europeand 
in perioada 2017-2019, aprobat prin HotArfirea de Guvern nr.1472/2016 si a 
Planului de actiuni al Guvernului pentru anii 2020 — 2023, aprobat prin 
Hotdrarea de Guvern nr.636/2019. 

Totodard, mentionam ca proiectul ajusteazA referintele la Legea 
nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor si a cerintelor generale ale 
legislatiei privind siguranta alimentelor si la Legea nr.78/2004 privind produsele 
alimentare in urmatoarele acte normative: Legea nr.221/2007, Legea nr.10/2009, 
Legea nr.50/2013, Legea nr.279/2017, Legea nr.296/2017. 

In prezent s-au depistat mai multe impedimente si in implementarea Legii 

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

alimentare in special in ceea ce priveste marcarea datei durabilitatii minimale, 
a datei limite de consum. 

Astfel, in vederea excluderii tuturor dificultittilor in etichetarea produselor 
alimentare prezentul proiect vine cu noi compleari i detalii la modul de 
etichetare a alimentelor, pentru aplicarea justA de care operatorii din domeniul 
alimentar a prevederilor Legii nr.279/2017. 

La fel, apare necesitatea interventiei in ceea ce priveste prezentarea 
declaratiei nutritionale si in special a acizilor grasi trans. Ca urmare, prin 
modificarea art.29 a Legii nr.279/20107 mentiunea acizii grasi trans se va indica 

In mod facultativ. 
0 altA dimensiune abordata de acest proiect sunt unele cerinte de 

transportare pe cale maritimA a uleiurilor i grasimilor lichide destinate 

consumului uman. 
Mai exact aceasta presupune armonizarea Legii nr.296/2017 cu privire la 

Cerintele generale de igiena a produselor alimentare cu prevederile 
Regulamentului UE nr.579/2014 de acordare a unei derogAri in ceea ce priveste 
transportul maritim al uleiurilor si al grasimilor lichide. In special aceste 
reglementdri se retell la transportarea (in vrac) in rezervoare sau containerele 

care sunt incarcate pe navele maritime. 
Astfel, ca urmare a aprobarii proiectului in cauza se identified urmAtoarele 

impacturi pozitive: 

— Cadrul legislativ national coerent §i univoc, excluzind once 
incorectitudine; 

— Cadrul legislativ national armonizat cu prevederile stabilite in Uniunea 
EuropeanA, privind transportul pe cale maritimA a uleiurilor si a grAsimilor 
lichide;  



— Produse alimentare etichetate corespunzator. 

3. Descrierea grathdui de compatibilitate cu legislafia Uniunii Europene 

Necesitatea elabordrii prezentului proiect de lege care completeazd Legea 
nr.279/2017 si Legea 296/2017 cu norme UE, reiese din angajamentele asumatp 
de Republica Moldova in temeiul acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeand 
(Anexa XXIV-B, Sectiunea 4 din Acordul de asociere Republica Moldova — 
Uniunea Europeand). 

In acest context mentionAm cA complearile Legii nr.296/2017 transpun 
prevederile Regulamentului (UE) nr.579/2014 al Comisiei din 28 mai 2014 de 
acordare a unei derogdri de la anumite dispozitii ale anexei II la Regulamentul 
(CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European Ai al Consiliului in ceea ce priveste 
transportul maritim al uleiurilor si al grasimilor lichide. 

Deasemenea, relatdm cä Legea nr.279/20I7 transpune Regulamentul (UE) 
nr.I169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind 	informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, 	de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr.1924/2006 si (CE) nr.1925/2006 ale 
Parlamentului 	European 	§i 	ale 	Consiliului 	§i 	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 si a 
Consiliului, 	a 	Directivelor 	2002/67/CE 	si 	2008/5/CE 	ale 	Comisiei 	si 	a 
Regulamentului (CE) nr.608/2004 at Comisiei, iar complearile acesteia se referd 
la armonizarea prevederilor din pct. 1, lit. c) din Anexa X a Regulamentului 
(UE) nr.1169/2011, referitoare la prezentarea datei durabiliatii minimale pe 
eticheta produselor alimentare. 

intru 	respectarea 	art.31 	alin.(3) 	a 	Legii 	nr.100/2017 	ca 	urmare 	a 

transpunerii 	regulamentelor 	UE 	mentionate, 	a 	fost 	intocmit 	tabelul 	de 
concordant& 

4. Principalele prevederi ale proiectutui li evidenfierea elementelor noi 

Prezentul proiect are drept scop ajustarea prevederilor unor acte legislative 
ca urmare a aprobarii Legii nr.306/2018. 

In acest sens, proiectul dat a fost elaborat pentru inlAturarea lacunelor dila 
actele 	normative, 	pentru 	perfectionarea 	reglementdrii 	juridice 	si 	pentru 
redactarea contextuala a prevederilor contradictorii si referintele legislative la 
Legea nr.78/2004 si la Legea nr.II3/2012. 

De asemenea, proiectul de lege prenotat vine cu completari la prevederile 
Legii nr.279/2017 stabilind cerinte generale de etichetare a produselor culinare 
comercializate in vrac in uniatile de alimentatie publica §i temeiul de adoptare a 
actelor de punere in aplicare a cerintelor referitoare la indicarea ingredientelor si 
a substantelor care cauzeazd alergii sau intolerante prezente in produsele 
culinare. 

La fel, proiectul contine redactari de ordin tehnic a textului si a clauzei de 
armonizare a Legii nr.279/2017. 

In acelasi context mention:am cd, prezentul proiect de lege vine cu noi 
completAri privind etichetarea produselor alimentare reglementatA de Legea 
nr.279/2017. In special, aceste prevederi vor reflecta modalitatea de marcare a 
datei durabilitAtii minimale i a datei limite de consum. 



Astfel, prevederile prezentului proiect vor inlatura impedimentele aparute 
in implementarea Legii nr.279/20I7 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare. 

Un alt 	articol 	a proiectului 	dat vine 	sã 	reglementeze 	cerintele 	de 
transportare 	pe 	cale 	maritimii 	a 	uleiurilor 	$i 	grdsimilor 	lichide 	conform 
practicilor aplicate in HE. Aceasta presupune completarea Legii nr.296/2017 cu 
cerinte noi privind transportul pe cale maritima a uleiurilor $1 a gasimilor lichide 
conform normelor UE. Completarea se referd la o derogare de la cerinta generald 
ca produsele alimentare sä fie transportate doar in rezervoare sau containere 
destinate doar pentru produsele alimentare. 	Aceste prevederi 	vor facilith 
transportul pe cale manumit a uleiurilor destinate consumului uman $i alinierea 
la cerintele UE. 

S. Fundamentarea economicolinanciara 

Sub aspect financiar si economic implementarea proiectului de lege nu va 
necesita finantare din buget. 

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normally in vigoare 

Ca urmare a aprobarii proiectului prenotat vor fi ajustate prevederile a 
unui $ir de acte legislative care fac referinta directd la reglementdrile Legii 
nr.78/2004 $i a Legii nr.I13/2012. 

7. A vizarea $i consultarea public8 a proiectului 

Proiectul a fost supus avizarii $i consultdrii publice conform art.32 alin.(3) 

din Legea 	100/2017 cu privire la actele normative. Anuntul de initiere a 
elaborarii proiectului a fost plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltdrii Regionale si Mediului www.madrm.gov.md  la compartimentul 

Transparenta decizionala la rubrica Anunturi de initiere a elabothrii deciziilor §i 

pe pagina web: 	http://www.particip.gov.md/proiectview.php?1=ro&idd=6817.  

deasemenea, Anuntul de consultare publica a proiectului de lege_a fost plasat pe 
pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale $i Mediului 
www.madrm.gov.md  la compartimentul Transparentd decizionalti la rubrica 

Proiecte 	de 	documente 	§i 	pe 	pagina 	web: 

www.particip.gov.md/proiectview.nhp?1=ro&idd=  6939. 

In acela$i context mentiomdm ca proiectul de lege a fost remis spre avizare 

atit 	autoritatilor 	publice 	centrale, 	cit 	$i 	urmdtoarelor 	asociatii: 	Asociatia 

Nationala a ProducAtorilor de lapte $i produse lactate "LAPTE", Asociatia 
Businessului European, care a parvenit cu propuneri si cu obiectii asupre 
proiectului dat, care la rindul sdu au fost examinate $1 reflectate in sinteza 
obiectiilor $i propunerilor. Totodatd, relatarn cd proiectul a fost remis pre 
consultare si unui grup de operatori din domeniul alimentar (S.A "Bucuria", S.A 
"Incomlac", S.R.L "Sandriliona", S.R.L "Axedum") de la care nu a parvenit nici 

un aviz. 
8.Constatiirile expertizei anticorupfie 

Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la 
asigurarea consumatorilor din Republica Moldova cu produse alimentare de 
calitate, conforme standardelor europene. In normele proiectului supus expertizei 
anticoruptie nu au fost identificati careva factori sau riscuri de coruptie. 



9.Constatdrile expertizei de compatibilitate 

Prezentul proiect si-a atins finalitatea propusA, asigurind implementarea in 
modul 	corespunzator 	a 	prevederilor 	din 	pct. 	1, 	lit. 	c) 	din 	Anexa 	X 	a 
Regulamentului (UE) nr.1169/2011, referitoare la data durabilitatii minimale de 
pe eticheta produselor alimentare si art. 	1-3 	din Regulamentul 	CUE) nr. 
579/2014, privind derogarile aplicate in transportul pe cale maritimi a uleiurilor 
si grasimilor lichide destinate consumului uman. 

10. Constartdrile expertizei juridice 
Proiectul 	fost a 	supus expertizei juridice conform art.37 din Legea 

nr.100/2017, 	obiectiile 	si 	recomandarile 	au 	fost 	luate 	in 	consideratie 	la 
definitivarea proiectului. 

11. Constatdrile expertizei grupului de lucru al Comisiei de stet pentru 
reglementarea activitdlii de intreprinditor 

	

Prezentul 	project 	confine prevederi 	ce reglementeaza activitatea 	de 
intreprinzAtor in contextul Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bazA dc 
reglementare 	a 	activitAtii 	de 	intreprinzAtor, 	astfel 	Analiza 	Impactului 	de 
Reglementare a fost supus examinarii in cadrul Grupului de lucru pentru 
reglementarea activitatii de intreprinzAtor si avizat partial pozitiv (conform 
procesului-verbal nr.26 din data de 26.11.2019), cu luarea in consideratie a 
obiectiilor si recomandarilor. 

La fel, si proiectul propriu-zis a fost supus examinarii in cadrul Grupului 
de lucru pentru reglementarea activitittii de intreprinzAtor si avizat partial pozitiv 
(conform 	procesului-verbal 	nr.29 	din 	data 	de 	17.12.2019), 	cu 	luarea 	in 
consideratie a obiectiilor si recomandArilor. 

Ministru Ion PERJU 

Er Afereuld 4118na 
Te1022 204 585 
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