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ANALIZA PRELIMINARĂ A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE EFECTUATĂ 

PENTRU PROIECTUL DE LEGE PRIVIND INFORMAREA CONSUMATORILOR CU 

PRIVIRE LA PRODUSELE ALIMENTARE 

 

 

INTRODUCERE 

 

Analiza preliminară a impactului de reglementare (în continuare – AIR) 

pentru proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare a fost elaborată în vederea executării art. 13 din Legea nr.235-XVI din 

20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător şi în conformitate cu aceasta, precum şi a prevederilor din Hotărîrea 

Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea metodologiei de 

analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de 

reglementare. 

AIR reprezintă argumentarea necesităţii elaborării proiectului de lege 

privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în baza 

evaluării impactului identificabil asupra activităţii de întreprinzător, asupra 

siguranţei alimentelor şi asigurarea securității juridice prin impunerea etichetării 

obligatorii a produselor alimentare într-o manieră clară și lizibilă, pe înțelesul 

cetățeanului. 

I. DEFINIREA PROBLEMEI 

 

1.1.Componenta juridică 

Proiectul propus are ca scop asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 

sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la informare. Mențiunile 

indicate pe etichete trebuie să asigure informații corespunzătoare privind produsele 

alimentare destinate consumului uman. 

În partea ce ţine de etichetarea produselor alimentare şi siguranţa produselor 

alimentare, cadrul juridic este creat prin: 

- Legea nr.105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor; 

- Legea nr.78 din 18 martie 2004 privind produsele alimentare; 

- Legea nr.115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară 

ecologică; 

- Legea nr.57 din 10.03.2006 viei şi vinului; 

- Legea nr.66 din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 

denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate; 

- Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice; 

- Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor; 

- Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător; 
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- Legea nr. 50 din 28 martie 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; 

- Hotărîrea de Guvern nr. 996 din  20.08.2003despre aprobarea Normelor 

privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea 

produselor chimice de menaj; 

- Hotărîrea de Guvern nr.51 din 16 ianuarie 2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; 

-Hotărîrea de Guvern nr.3 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru 

Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii şi efectivului-limită ale acestuia. 

Avînd la bază Legea nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea 

principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor și 

Legea nr. 50 din 28 martie 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, proiectul în cauză va oferi 

consumatorilor finali cadrul legal necesar pentru a selecta în mod sigur produse 

alimentare, ținând seama, în special, de considerațiile de ordin sanitar, economic, 

ecologic, social și etic. 

Aprobarea prezentului proiect de Lege va impune modificarea prevederilor 

Legii nr.78 din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr.105 din 13 

martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 

august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare 

şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, în scopul excluderii 

neconcordanțelor în domeniul etichetării produselor alimentare. Modificările 

menţionate anterior vor fi prezentate Guvernului şi Parlamentului în termen de 12 

luni de la data intrării în vigoare a Legii privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare. 

Totodată, menţionăm faptul că nu s-a recurs la modificarea Legii nr.78 din 

18 martie 2004 privind produsele alimentare din motivul, că cerinţele noi faţă de 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare sunt voluminoase şi 

ar afecta substanţial structura actului existent, astfel s-a elaborat un proiect de act 

legislativ nou. 

Prezentul proiect de Lege definește principiile, cerințele și responsabilitățile 

generale care reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în 

special etichetarea produselor alimentare. 

Totodată, proiectul de Lege prevede mijloacele legale pentru garantarea 

dreptului consumatorilor la informare și procedurile pentru furnizarea informațiilor 

referitoare la produsele alimentare, astfel asigurând un înalt nivel de protecție a 

consumatorului. 

Pentru a stabili un cadru legal competitiv bazat pe cerințele privind 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare este necesară 

armonizarea legislației naționale cu cea comunitară și anume prin transpunerea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al 
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Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) 

nr. 1925/2006 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. 

Menționăm că, odată cu respectarea cerințelor de etichetare va fi stabilită o 

dezvoltare de succes pentru producătorii autohtoni pentru accesarea piețelor din 

țările UE. 

Obiectivul principal urmărit de prezentul proiect constă în asigurarea 

informării corecte despre produsele alimentare sigure și de calitate, în scopul 

comercializării acestora către consumatorul final și pentru protejarea intereselor 

legitime ale producătorilor şi distribuitorilor. 

Astfel, considerăm că cadrul legislativ național adus în concordanță cu 

prevederile comunitare ale UE va contribui semnificativ la crearea unui mediu 

investițional atractiv pentru investitorii străini. 

 

1.2. Elementul analitic. Motivul apariţiei problemei şi estimarea 

dimensiunii acesteia. 

Siguranța produselor alimentare și protecția intereselor consumatorilor 

reprezintă preocupări din ce în ce mai actuale pentru autorităţile statului, 

organizațiile neguvernamentale, asociațiile de producători şi procesatori, partenerii 

comerciali internaționali, organizațiile comerciale şi societatea civilă. Este necesar 

să se întreprindă măsuri pentru ca încrederea consumatorilor și cea a partenerilor 

comerciali să fie asigurată printr-o dezvoltare deschisă și transparentă a legislației 

în domeniul siguranţei alimentelor și prin măsurile luate de autoritățile publice 

pentru informarea populației în cazurile în care există motive rezonabile să se 

suspecteze că un produs alimentar prezintă un risc pentru sănătate. 

Libera circulație a produselor alimentare sigure și sănătoase reprezintă un 

aspect esențial al pieței interne și contribuie substanțial la sănătatea și bunăstarea 

cetățenilor, precum și la interesele lor sociale și economice.  

Legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare vine să 

interzică utilizarea de informații care ar induce consumatorul în eroare, în special, 

în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, efectele sau proprietățile 

produselor alimentare sau atribuirea de virtuți medicinale produselor alimentare. 

Solicitarea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare ar 

trebui să permită consumatorilor, înainte de orice, să identifice și să utilizeze 

corespunzător produsul alimentar și să facă o alegere adecvată nevoilor de 

alimentație individuale.  

Etichetele produselor alimentare ar trebui să fie clare și ușor de înțeles, 

deoarece buna lizibilitate este elementul important în selectarea produsului 

alimentar. Este necesar să se țină seama de toate aspectele privind lizibilitatea, 

inclusiv fontul, culoarea și contrastul. 
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O problemă majoră o constituie etichetele mici lipite pe produsele alimentare 

de import, care sunt greu citite, de aceea este necesar de reglementat cerințele de 

etichetare a acestora, cu indicarea obligatorie a informaţiei despre produsul 

alimentar în limba de stat. 

La moment, în legislația națională s-a semnalat faptul, că s-au creat norme 

contradictorii privind cerințele de etichetare a produselor alimentare în special la 

indicarea termenului de valabilitate și a datei de fabricare.  

Prevederile Legii nr.78 din 18 martie 2004 privind produsele alimentare 

stabilesc în alin.(7), art.14 că ” Eticheta trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

informaţiile prevăzute de reglementările în domeniul alimentar aplicabile, inclusiv: 

„d) data fabricării şi termenul de valabilitate”, pe cînd în Hotărîrea de Guvern nr. 

996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor 

alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, se 

specifică în anexa nr.1, capitolul IV, alin. (4) ”Data durabilităţii minimale/data-

limită de consum, condiţii de păstrare: 1. Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor 

se înscrie de către producător data durabilităţii minimale, respectiv data pînă la 

care acestea îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare 

corespunzătoare. 2. Data va fi precedată de menţiunea: "A se consuma, de 

preferinţă, înainte de ... ", dacă în dată este inclusă ziua; sau "A se consuma, de 

preferinţă, pînă la sfîrşitul ... ", dacă se indică luna şi anul sau numai anul”. 

Astfel pentru a exclude divergențele apărute în procesul de etichetare, 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat prezentul proiect de 

Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.  

Mai jos prezentăm date statistice privind pierderile suportate de către 

operatorii din businessul alimentar. Aceste rebuturi apar din cauza că consumatorii 

dau preferință termenului de fabricare și nu a termenului "A se consuma, de 

preferinţă, înainte de ...", care reprezintă data limită de utilizare optimă a 

produsului respectiv. 

Tabelul nr.1. Valoarea pierderilor financiare a procesatorilor produselor 

lactate și a produselor din carne, estimate în lei 

Pierderile financiare a procesatorilor 

produselor lactate, estimate în lei 

Pierderile financiare a 

procesatorilor produselor 

din carne, estimate în lei 

Întreprinderea X Întreprinderea Y Întreprinderea Z 

Anul Suma, lei Suma, lei Suma, lei 

2013 3 218 157,60 5 100 000,00 9 679 815,00 

2014 4 122 239,71 5 852 000,00 7 303 088,00 

2015 5 352 072,90 5 943 000,00 5 235 516,00 

 

1.3. Estimarea posibilelor consecinţe în cazul în care nici o măsură nu 

va fi întreprinsă 

În cazul în care nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul elaborării şi 

aprobării proiectului de lege privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare poate surveni una din următoarele situaţii: 
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1. nu va fi posibilă asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a intereselor 

consumatorului privind siguranţa alimentelor; 

2. nu va fi realizată prevenirea, eliminarea sau reducerea pînă la niveluri 

admisibile a riscurilor pentru sănătatea umană; 

3. nu va fi posibilă reducerea rebuturilor suportate de către operatorii din 

businessul alimentar; 

4. nu va fi posibilă reglementarea cerințelor de etichetare pentru produsele 

importate. 

Reieșind din cele expuse considerăm oportună elaborarea proiectului în 

cauză, pentru a oferi posibilitatea producătorilor autohtoni de a fi competitivi atît 

pe piața națională cît și pe cea internațională.  

 

II. SCOPUL ACȚIUNILOR STATULUI 

 

Elaborarea şi aprobarea proiectului de Lege privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în vederea asigurării sănătății 

publice şi a siguranţei produselor alimentare precum şi responsabilizăririi 

operatorilor din businessul alimentar privind siguranţa produselor alimentare.  

Prezentul proiect de Lege implică următoarele obiective: 

- crearea unui cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare și garantarea dreptului acestora 

la informare;  

- asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorului în domeniul 

informațiilor referitoare la produsele alimentare; 

- responsabilizarea agenţilor economici cu activitate în domeniul alimentar 

privind siguranţa produselor alimentare, inclusiv conform practicilor stabilite în 

Uniunea Europeană;  

- asigurarea siguranţei produselor alimentare furnizate către consumatorii 

finali;  

- verificarea corespunderii produselor alimentare la cerințele de etichetare.  

 

Proiectul în cauză va fi structurat după cum urmează: 

1) Capitolul I- prezintă noțiunile, obiectul și domeniul de aplicare; 

2) Capitolul II- va stabili principiile generale ale informațiilor referitoare 

la produsele alimentare; 

3) Capitolul III- determină cerințe generale privind informațiile 

referitoare la produsele alimentare și responsabilitățile operatorilor din businessul 

alimentar 

4) Capitolul IV-  precizează informații obligatorii referitoare la produsele 

alimentare; 

5) Capitolul V-va oferi informații voluntare referitoare la produsele 

alimentare; 

6) Capitolul VI- indică dispozițiile de aplicare, dispozițiile de modificare 

și dispozițiile finale; 
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7) Anexa nr.1 -prevede definițiile specifice ale proiectului; 

8) Anexa nr.2-prezintă substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe; 

9) Anexa nr.3-indică produsele alimentare pe a căror etichetă trebuie să 

figureze una sau mai multe mențiuni suplimentare; 

10) Anexa nr.4- stabilește definirea înălțimii literei mici; 

11) Anexa nr. 5-urmărește ca produsele alimentare care sunt exceptate de 

la cerința de a furniza declarații nutriționale obligatorii; 

12) Anexa nr. 6- indică denumirea produsului alimentar și mențiuni 

specifice însoțitoare; 

13) Anexa nr. 7-determină indicarea și denumirea ingredientelor; 

14) Anexa nr. 8- stabilește indicarea cantitativă a ingredientelor; 

15) Anexa nr. 9-indică declararea cantității nete; 

16) Anexa nr. 10- precizează data durabilității minimale, data limită de 

consum și data congelării; 

17) Anexa nr.11-determină tipurile de carne pentru care indicarea țării de 

origine sau a locului de proveniență este obligatorie; 

18) Anexa nr. 12- stabilește concentrația alcoolică; 

19) Anexa nr. 13-prezintă consumul de referință; 

20) Anexa nr. 14- indică factori de conversie; 

21) Anexa nr. 15-prevede exprimarea și prezentarea declarației 

nutriționale. 

 

III. COSTURILE MAJORE ŞI BENEFICIILE ANTICIPATE ALE 

INTERVENŢIEI STATULUI 
 

3.1. Impacturile negative sau costurile intervenţiei statului 

Analiza efectuată constată lipsa unor impacturi negative ale aprobării 

proiectului de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare. 
Prezentul proiect de Lege se va aplica la etapa de etichetare a produselor 

alimentare. 

De asemena, în prezentul proiect de Lege se va face referire la toate actele 

legislative ce conțin cerințe specifice de etichetare a unor grupe de produse 

alimentare. 

Costurile aferente intervenţiei statului în domeniul vizat presupun 

cheltuielile legate de elaborarea şi publicarea proiectului de Lege respectiv.  

 

3.2. Impacturile pozitive sau beneficiile intervenţiei statului 

Operatorii din businessul alimentar vor depăşi o barieră psihologică, 

temporară, în ceea ce priveşte modificarea şi completarea cadrului legislativ 

relevant domeniului vizat. 

Totodată, implementarea cerințelor prezentului proiect de Lege va prezenta 

un pas major în aducerea în concordanță a etichetelor produselor alimentare cu 

cerințele solicitate de pe piața internațională. 
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3.3. Beneficiile anticipate ale intervenţiei statului  

Aprobarea proiectului de Lege privind informarea consumatorilor cu privire 

la produsele alimentare va avea efecte pozitive asupra următoarelor grupuri de 

interese: 

3.3.1. Beneficii pentru mediul de afaceri: 

- responsabilizarea operatorilor din businessul alimentar în prezentarea 

informației despre produsele alimentare; 

-asigurarea trasabilității produselor pe întreg lanțul alimentar;  

-stabilirea unei liste concrete cu mențiunile obligatorii pe etichetele 

alimentare; 

-indicarea mențiunilor nutriționale; 

-stoparea practicii de utilizare a ”sticherilor” pe produsele importate; 

-verificarea corespunderii produselor alimentare importate cerințelor de 

etichetare echivalente celor comunitare. 

- pertinenţa unui cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare, explicit a celor de origine 

animală procesate sau neprocesate în măsură să asigure siguranţa produselor 

alimentare la toate etapele de producţie, procesare şi de distribuţie a acestora, 

precum şi în cadrul activităţilor de export; 

- responsabilizarea agenţilor economici cu activitate în domeniul alimentar 

pentru siguranţa produselor alimentare cu referință la informarea consumatorilor.  

- realizarea verificării corespunderii produselor alimentare autohtone și 

importate regulilor de etichetare echivalente celor comunitare; 

- asigurarea armonizării cu prevederile legislaţiei UE. 

 

3.3.2. Beneficii pentru societatea civilă: 

- garantarea dreptului consumatorilor la informare și procedurile pentru 

furnizarea informațiilor referitoare la produsele alimentare, astfel asigurând un 

înalt nivel de protecție a consumatorului; 

- informarea corectă a consumatorilor cu referire la produsele alimentare 

procurate şi consumate. 

 

 

IV. EVALUAREA ABORDĂRILOR ALTERNATIVE 

 

Opţiunile propuse sînt următoarele. 

Opţiunea I – ”a nu face nimic”; 

Opţiunea II – aprobarea proiectului de Lege privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare;  

Opţiunea III – Organizarea campaniilor informaționale și editarea unor 

ghiduri practice pentru producători și consumatori.  

Eventualele avantaje şi dezavantaje pentru fiecare opţiune sînt indicate în 

tabelul de mai jos (Tabelul 2): 
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Tabelul nr.2.Avantajele şi dezavantajele abordărilor alternative 
Alternativa Posibile avantaje Posibile dezavantaje 

I. A nu face nimic 1. Lipsa de cheltuieli din partea 

statului pentru elaborarea, aprobarea şi 

publicarea actului legislativ. 

1. Existenţa unor neconformităţi în 

cadrul legislativ național; 

2. Autoritățile de control vor întîmpina 

dificultăți în activitățile de 

supraveghere și control asupra 

corespunderii cerințelor de etichetare a 

produselor alimentare avînd în vedere 

neconformitățile existente în legislația 

națională; 

3. Nu va fi posibil de asigurat protecţia 

sănătăţii umane şi a intereselor 

consumatorului privind siguranţa 

alimentelor și informarea acestora 

privind produsele supuse 

comercializării; 

4. Rebuturile producătorilor și 

procesatorilor vor continua să crească. 

I. Aprobarea 

proiectului de Lege 

privind informarea 

consumatorilor cu 

privire la produsele 

alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertinenţa unui cadru legislativ 

univoc şi coerent privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, explicit a celor de origine 

animală procesate sau neprocesate în 

măsură să asigure siguranţa produselor 

alimentare la toate etapele de 

producţie, procesare şi de distribuţie a 

acestora, precum şi în cadrul 

activităţilor de export; 

2.Responsabilizarea agenţilor 

economici cu activitate în domeniul 

alimentar pentru siguranţa produselor 

alimentare cu referință la informarea 

consumatorilor.  

1. Realizarea verificării corespunderii 

produselor alimentare autohtone și  

importate regulilor de etichetare 

echivalente celor comunitare; 

2. Asigurarea armonizării cu 

prevederile legislaţiei UE. 

Sinecostul etichetei noi nu va fi afectat 

de noile cerinţe, astfel, operatorii din 

businessul alimentar nu vor avea 

dezavantaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Organizarea 

campaniilor 

informaționale și 

editarea unor 

ghiduri practice 

pentru producători 

și consumatori 

Organizarea trainingurilor în domeniu 

siguranței alimentelor. 

Elaborarea și promovarea ghidurilor 

privind calitatea produselor alimentare. 

Vor fi necesare mijloace financiare din 

organizațiilor non-guvernamentale și 

intermnaționale, pentru editarea și 

publicarea materialelor informative 

pentru producători și consumatori. 
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Opţiunea I – ”A nu face nimic” 

Necesitatea elaborării proiectului de Lege privind informarea consumatorilor 

cu privire la produsele alimentare intervine în urma discrepanțelor create în 

legislația națională privind reglementarea cerinţelor faţă de etichetarea produselor 

alimentare. 

În cazul în care nu se va interveni prin elaborarea şi promovarea unui proiect 

de lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, pot 

persista următoarele efecte negative: 

-cerințe de etichetare confuze care împiedică aplicarea corespunzătoare a lor; 

-împovărarea nejustificată operatorilor din businessul alimentar și creșterea 

continuă a rebuturilor de produse alimentare. 

-incapacitatea legislației de a se adapta la cerințele de continuă schimbare a 

piețelor și la așteptările legitime ale consumatorilor. 

Riscurile care apar în urma opțiunii ”a nu face nimic”, se vor manifesta prin: 

-dificultățile care vor apărea la autoritățile de control privind corespunderea 

cerințelor de etichetare a produselor alimentare; 

-se vor crea situații confuze între consumator și oferta înaintată de 

producător; 

-agenții economici vor întreprinde acțiuni voluntare de conformare la 

standardele europene care vor avea un efect negativ asupra intereselor 

consumatorilor; 

-nu se va asigura informarea pe deplin a consumatorului în privința 

produsului supus comercializării.  

 

Opţiunea II – aprobarea proiectului de Lege privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

Odată cu aprobarea proiectului în cauză, vor fi introduse spre aplicare 

etichete cu conținut mai detaliat despre produsele alimentare și cu indicarea doar a 

termenului limită de consum. 

Sinecostul etichetei noi nu va fi afectat de noile cerinţe, astfel, operatorii din 

businessul alimentar nu vor avea dezavantaje.  

Cheltuielile vor interveni doar în urma editării şi publicării materialelor 

informative pentru consumatori, de asemenea și publicarea proiectului dat în 

Monitorul Oficial. 

Unul din principalele beneficii pe care îl prezintă proiectul dat îl constituie 

faptul că consumatorului îi va fi pusă la dispoziție o informație mult mai amplă 

despre produs, iar marcarea prin ”data limită de consum”, fără indicarea datei de 

fabricare, nu va afecta drepturile consumatorilor. Totodată, această prevedere va 

permite operatorilor din businessul alimentar să micșoreze sau să excludă 

rebuturile de produs sau pierderile financiare suportate pe parcursul ultimilor ani 

din cauza neconformităților în legislația națională. 

 

Opţiunea III – Organizarea campaniilor informaționale și editarea unor 

ghiduri practice pentru producători și consumatori 
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Campania informaţională şi editarea ghidurilor practice este o metodă de 

reușită pentru informarea consumatorilor și a producătorilor. La fel menționăm că 

se va facilita și va grăbi procesul de implementare a proiectului dat.  

Astfel societatea cît și mediul de afaceri se vor bucura de o îmbunătățire 

semnificativă a legislației naționale avînd ca referință prevederile europene în 

domeniul etichetării. 

Considerăm că datorită acestei opțiuni se va promova și se va întări 

principiul pentru produsele calitative atît cele autohtone cît și cele de import. 

Cheltuielile pentru tipărirea ghidurilor (a căror preţ e de la 3 leu - 150 lei), 

afişe (de la 20 lei – 200 lei), broşuri (de la 15 - 90 lei), reclame (cheltuielile pentru 

o reclamă la radio fiind în medie de 50 euro/min şi la TV în dependenţă de ora de 

difuzare şi popularitatea televiziunii (de la 40 euro/min pînă la 500euro/min) etc. 

necesare în procesul de informare a populaţiei, vor fi accesate prin intermediul 

organizațiilor non-guvernamentale și internaționale care vor acorda asistență la 

capitolul dat. 

Riscul acestei opțiuni îl constituie insuficiența sau lipsa mijloacelor 

financiare pentru o informare pe scară largă a populației și a operatorilor din 

businessul alimentar. 

 

 

 

V. STRATEGIA DE CONSULTANŢĂ 

 

5.1. Determinarea grupurilor de interese 

În procesul de consultări s-a ţinut cont de interesele părţilor asupra cărora 

proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare va avea impact.  

Primul grup de interese îl reprezintă consumatorii sau societatea civilă, care 

îşi manifestă interesul firesc în protejarea şi creşterea nivelului calitativ al vieţii, 

prin utilizarea unor produse de înaltă calitate ce nu prezintă un risc pentru 

consumul uman. 

Al doilea grup este compus din reprezentanții mediului de afaceri care 

solicită armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile comunitare pentru 

excluderea tuturor discrepanțelor în ceea ce privește cerințele de etichetare. 

Al treilea grup îl reprezintă autorităţile publice centrale interesate care au 

obligaţia de a elabora şi a pune în aplicare politicile de susţinere ale agenţilor 

economici și de respectare a intereselor consumatorilor. 

Al patrulea grup de interes este cel al organelor şi instituţiilor de stat, cu 

abilităţi în domeniul controlului şi evaluării conformităţii produselor. 

 

5.2. Strategia de consultanță 

Strategia de consultanţă s-a axat pe următoarele metode de bază: 

a) legislaţia Uniunii Europene; 

b) consultarea experţilor străini; 
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c) consulatrea specialiştilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

d) proiectul de lege urmează a fi coordonat cu următoarele autorități: 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Justiţiei, Centrul de Armonizare a Legislației, Centrului Naţional Anticorupţie, 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor, Institutul Național de Standardizare, Grupul de lucru pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător 

De asemenea, proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, la compartimentul: ”Transparența 

decizională”, rubrica: ”Proiecte în discuție”. 

În procesul elaborării proiectului de Lege nominalizat, acesta va fi supus 

consultărilor publice, în condiţiile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010.  

Totodată, menţionăm despre faptul, că prezenta AIR a fost publicată pe 

pagina oficială a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 

(www.maia.gov.md) la compartimentul ”Transparența decizională”, rubrica 

”Proiecte în discuție”, în scopul consultării cu părţile interesate. 

 

5.3 Procesul de consultanță  

În procesul elaborării prezentului proiect, au avut loc consultări prin 

convocarea în data de 18 ianuarie 2016 a unei ședinței cu reprezentanții mediului 

de afaceri și cu autoritățile publice centrale dintre care Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția 

pentru Protecția Consumatorilor, Uniunea Asociațiilor de Producătorilor, în cadrul 

căreia a fost prezentat proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare şi prezentul AIR. 

Participanţii şedinţei menţionate s-au expus pozitiv asupra AIR-ului şi 

proiectului de Lege menţionat, atenţionând asupra necesităţii promovării cât mai 

rapide a acestora. 

La fel s-a discutat problema ca operatorii din businessul alimentar să asigure 

calitatea producţiei consumate și drepturile consumătorilor să fie respectate în ceea 

ce privește plasarea pe etichetă a informației despre produs. 

Părţile interesate care vor participa la consultarea publică a proiectului de 

Lege în cauză sunt Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria 

Alimentară; Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte şi Produse Lactate 

„LAPTE”, Patronatul întreprinderilor industriei prelucrătoare de carne și alte 

asociații producătoare și procesatoare de produse alimentare. 

 

VI. ASPECTE CONCLUZIVE ŞI RECOMANDĂRI (SUMAR) 
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5.1. Aspecte privind implementarea 

Responsabilitatea implementării proiectului de Lege privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare va fi pusă în sarcina operatorilor 

din businessul alimentar. 

Implementarea proiectului de Lege în cauză nu va genera costuri 

suplimentare pentru autoritatea publică responsabilă de implementarea noilor 

reglementări. 

Este preconizat ca proiectul de Lege nominalizat să intre în vigoare peste 6 

luni de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, iar Guvernul, în termen de 

12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi va prezenta Parlamentului 

propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, 

va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege şi va adopta acte 

normative necesare aplicării prezentei legi. 

 

5.2. Concluzii 

Elaborarea Analizei Impactului de Reglementare în baza analizei cost-

beneficiu s-a stabilit că proiectul nominalizat: 

- va intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova; 

- va acţiona pe întreg teritoriu al Republicii Moldova pe o perioadă 

nedeterminată de timp; 

- nu va presupune costuri semnificative pentru autorităţile publice 

responsabile pentru implementarea noilor reglementări. 

 

5.3. Recomandări  

Autorii proiectului de Lege şi a AIR privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare, recomandă aprobarea proiectului de Lege în cauză, 

întrucît aceasta va avea un impact pozitiv, în primul rînd asupra populaţiei, dar şi 

asupra calităţii produselor alimentare, oferind consumatorilor o certitudine 

suplimentară privind siguranţa şi inofensivitatea precum și accesul la informația 

mai detaliată despre produsele supuse comercializării. 

De asemenea, aprobarea actului legislativ în cauză va contribui la realizarea 

angajamentelor Republicii Moldova de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea 

comunitară și va asigura verificarea corespunderii produselor alimentare importate 

cerințelor de etichetare echivalente celor comunitare. 

În această ordine de idei, considerăm oportună examinarea şi aprobarea 

proiectului de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, luînd în consideraţie avantajele şi beneficiile evidente pe care le va 

aduce proiectul preconizat în comparaţie cu opţiunea de a nu face ninic în acest 

domeniu. 
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Tabelul nr. 3 

TABELUL DE SINTEZĂ 

a obiecţiilor, comentariilor şi propunerilor înaintate pentru AIR preliminară 

Grupul de interese Subiectul consultat Obiecţii/propuneri 

înaintate 

Rezultatul 

examinării 

obiecţiilor/propu

nerilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţile publice 

Ministerul Sănătăţii   

 

Ministerul Finanţelor   

Ministerul Economiei    

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

  

Ministerul Justiției   

Centru Național Anticorupție   

Centrul de Armonizare a Legislației    

Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor 

  

Agenția pentru Protecția Consumatorilor   

Institutul Național de Standardizare   

Federaţia Naţională a Patronatului din 

Agricultură şi Industria Alimentară 

Asociaţia Naţională a Producătorilor de 

Lapte şi Produse Lactate „LAPTE” 

Patronatul întreprinderilor industriei 

prelucrătoare de carne 

  

Uniunea Asociațiilor de Producătorilor   

 

 

 

Producători şi/sau 

importatori 

 

SRL ”Esperanza” 

SA ”Basarabia Nord” 

SA ”Augur Perla” 

IM ”Nivali-Prod”SRL 

SRL ”Cardiax-Plus” 

SA ”Floreni” 

SRL ”Lapmol” 

SRL ”Pegas” 

SA ”JLC” 

SRL ”Carmez” 

Combinatul de lapte din Rîbnița 

Consultare prin crearea unei ședințe 

consultative și impersonală (pasivă) prin 

expunerea proiectului preconizat pe site 

- www.maia.gov.md 

  

Reprezentanţii 

societăţii civile 

(consumatori) 

Consultare impersonală (pasivă) prin 

expunerea proiectului preconizat pe site 

- www.maia.gov.md 

  

Grupul de lucru din 

cadrul Comisiei de 

stat pentru 

reglementarea 

activităţii de 

întreprinzător 

Membrii Grupului de lucru şi 

Secretariatul Evaluării Impactului de 

Reglementare 

  

 

http://www.maia.gov.md/
http://www.maia.gov.md/

