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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi 

trans în produsele alimentare destinate consumului uman 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru stabilirea 

conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate 

consumului uman, transmis cu adresa nr. P.L.x. 359 din 17 octombrie 2017, 

înregistrat sub nr.4c-3/498 din 18 octombrie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.271/25.04.2017, avizează 

favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege cu amendamente în şedinţa din 10 octombrie 2017. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 

legislativ necesar reglementării conţinutului de acizi graşi trans, astfel cum sunt 

definiţi în 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 si 2008/5/CE ale Comisiei 

si a Regulamentului (CE) nr.608/2004 al Comisiei, în produsele alimentare 

prelucrate destinate consumului uman, în vederea scăderii incidenţei bolilor 

cardiovasculare în rândul populaţiei. Iniţiativa legislativă conţine prevederi 

referitoare la utilizarea uleiurilor şi grăsimilor, inclusiv a emulsiilor cu grăsime 

ca fază continuă, care, fie singure, fie ca parte a produselor alimentare 

prelucrate, sunt destinate consumului uman. Se exclud din domeniul de aplicare 

produsele alimentare care conţin, în mod natural, acizi graşi trans-nesaturaţi în 

grăsimi animale   

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 24 

octombrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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