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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, cu proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum şi a produselor 

lactate  trimis cu adresa   PL-x 672 din 19 octombrie  2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării în şedinţa 

din data de 26 octombrie 2015. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege cu un 

amendament admis prezentat în Anexa la prezentul aviz. 

  
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
      Popa Constanţa 



                           
                                               ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
Nr. 
crt 

Text 

proiect de Lege privind 
stabilirea unor măsuri 
suplimentare pentru 
etichetarea laptelui proaspăt 
pentru consum, precum şi a 
produselor lactate 

 
Text amendamentul propus 
(autorul amendamentului) 

 

 
Motivare amendament 

 

1 
 

 

 

 
 

Art. 1.- Laptele proaspăt pentru 
consum, precum şi produsele 
lactate trebuie să prevadă pe 
etichetă, în mod obligatoriu, 
avertizarea cuprinzând sintagma 
”Con�ine lapte praf în 
propor�ie de _%”. 

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art.1.- (1) Laptele proaspăt pentru consum trebuie să 
prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, precizarea 
”Lapte ambalat în România”, iar pentru produsele 
lactate ob�inute prin procesarea laptelui provenit de la 
vacile din România precizarea ”Produs din lapte 
autohton”. 
 
(2) Laptele proaspăt pentru consum, precum şi produsele 
lactate trebuie să prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, 
avertizarea cuprinzând sintagma ”Con�ine lapte praf în 
propor�ie de _%”. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 

 
 
 
 
Pentru a informa consumatorii că 
produsul este un lapte natural 
românesc şi nu con�ine lapte praf 
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