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AVIZ
asupra propunerii legislative privind etichetarea produselor care
conţin gluten (Plx-763/2010)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, cu propunerea legislativă privind etichetarea produselor care
conţin gluten (Plx-763/2010).
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă
avizării, în şedinţa din data de 15 decembrie 2010.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a propunerii
legislative, cu amendamentele prezentate în anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea
legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR

Întocmit,
Livia Spînu – Consilier parlamentar
Cristina Bologan – Consultant parlamentar
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt
1.

2.

Text propunere legislativă

Amendamente propuse

LEGE
privind etichetarea produselor care
conţin gluten

LEGE
privind etichetarea produselor
alimentare care conţin gluten
şi/sau lactoză

Art. 1 – (1)
Produsele
destinate comercializării, care conţin
gluten în orice cantitate, trebuie, în
mod obligatoriu, însoţite de o
avertizare care să cuprindă sintagma
„Conţine gluten/ Acest produs conţine
gluten.”
(2) În mod similar, produsele
care nu conţin gluten trebuie, în mod
obligatoriu, însoţite de o specificaţie,
care să cuprindă sintagma „Nu
conţine gluten/Acest produs nu
conţine gluten”.

Art. 1 – (1)
Produsele
destinate comercializării, care
conţin gluten şi/sau lactoză, în
orice cantitate, trebuie să conţină
pe etichetă, în mod obligatoriu,
avertizarea cuprinzând sintagma
„Conţine
gluten/Acest
produs
conţine
gluten”,
respectiv,
„Conţine lactoză/Acest produs
conţine lactoză .”
(2) În mod similar, produsele care
nu conţin gluten şi/sau lactoză
trebuie, să conţină pe etichetă, în
mod obligatoriu, specificaţia „Nu
conţine gluten/Acest produs nu

Motivaţie
Întrucât şi intoleranţa la
lactoză
necesită
a
fi
reglementată prin lege, aceasta
fiind la fel de periculoasă ca şi
intoleranţa la gluten.
Specificaţiile de pe etichete,
atât cea referitoare la existenţa
cât şi cea referitoare la
inexistenţa glutenului sau a
lactozei într-un anumit produs
sunt obligatorii deoarece pentru
persoanele care au intoleranţă la
gluten/lactoză, consumul, chiar
şi în cantităţi foarte mici,
aparent inofensive, poate fi
fatal.

conţine gluten”, respectiv, „Nu
conţine lactoză/Acest produs nu
conţine lactoză .”.
Autori: Comisia pentru sănătate şi
familie
3.

Art. 2. – (1) Nerespectarea Nemodificat
prevederilor
art.
1
constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
(2) Constatarea şi aplicarea
sancţiunii prevăzută la alin. (1) se fac
de către Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor.
(3) Prevederile prezentei legi
referitoare
la
contravenţii
se
completează
cu
prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind
regimul
juridic
al
contravenţiilor,
aprobată
cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
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4.

Art. 3.
– Etichetarea Nemodificat
necorespunzătoare cu scopul de a
induce în eroare consumatorul,
constituie infracţiunea de înşelăciune
şi se pedepseşte potrivit legii penale.

5.

Art. 4. – Prezenta lege intră în Nemodificat
vigoare la 30 de zile de la publicarea
în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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