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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Prezenta lege reglementează conținutul de acizi grași trans în produsele alimentare destinate

consumului uman, pentru a asigura un înalt nivel de protecție alimentară a consumatorilor.
(1) Prezenta lege se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv

produselor alimentare livrate de unitățile de alimentație publică și produselor alimentare destinate a fi furnizate
acestora.
(2) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei legi produsele alimentare care conțin, în mod natural, acizi
grași trans în grăsimi animale.

În înțelesul prezentei legi, prin acizi grași trans se înțelege acizii grași cu cel puțin o legătură dublă
neconjugată carbon-carbon, în configurație trans, astfel cum sunt definiți în anexa I punctul 4 din Regulamentul
(UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE)
nr. 1.925/2006 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, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare
AGT.

Operatorii economici din sectorul alimentar au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu
un conținut de AGT de maximum 2 g/100 g de grăsime din conținut.

Produselor alimentare provenite din țări terțe și din alte state membre ale Uniunii Europene li se aplică
prevederile art. 4.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății efectuează periodic controale oficiale pentru produsele
reglementate din prezenta lege.

Controalele oficiale se efectuează în toate etapele lanțului alimentar, în funcție de riscuri, cu
respectarea prevederilor legislației în vigoare și în conformitate cu programele/planurile de control oficiale din
domeniul siguranței alimentelor, finanțate de la bugetul de stat.

Nerespectarea prevederilor art. 4 și 5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
10.000 lei la 30.000 lei.

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 8 se fac de către persoanele
împuternicite din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Sănătății.
(2) Pentru produsele alimentare care nu respectă prevederile art. 4 și 5 se dispune retragerea acestora din
circuitul consumului uman.
(3) Pentru produsele care nu respectă prevederile art. 4 și 5, operatorii economici din sectorul alimentar inițiază
de îndată procedurile pentru retragerea/rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piață și informează
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/ge3tanrrheyq/regulamentul-nr-1169-2011-privind-informarea-consumatorilor-cu-privire-la-produsele-alimentare-de-modificare-a-regulamentelor-ce-nr-1924-2006-si-ce-nr-1925-2006-ale-parlamentului-european-si-ale-consi?pid=203736682&d=2020-08-26#p-203736682
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcmrvg4/regulamentul-nr-1924-2006-privind-mentiunile-nutritionale-si-de-sanatate-inscrise-pe-produsele-alimentare?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gm4tmmjrgq/regulamentul-nr-1925-2006-privind-adaosul-de-vitamine-si-minerale-precum-si-de-anumite-substante-de-alt-tip-in-produsele-alimentare?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3dqmbtgm/privind-mentionarea-tariei-alcoolice-pe-volum-in-etichetarea-bauturilor-alcoolice-destinate-consumatorului-final-87-250-cee?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/g43dinjqgi/directiva-nr-496-1990-privind-indicarea-valorii-nutritive-pe-etichetele-produselor-alimentare-90-496-cee?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3tcmjwgy/directiva-nr-10-1999-de-prevedere-a-unor-derogari-de-la-dispozitiile-art-7-din-directiva-consiliului-79-112-cee-in-ceea-ce-priveste-etichetarea-produselor-alimentare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3tcmjwhe/directiva-nr-13-1999-privind-reducerea-emisiilor-de-compusi-organici-volatili-datorate-utilizarii-solventilor-organici-in-anumite-activitati-si-instalatii?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3tenjvhe/directiva-nr-67-2002-privind-etichetarea-produselor-alimentare-care-contin-chinina-si-a-produselor-alimentare-care-contin-cafeina-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3dmnzwhe/directiva-nr-5-2007-de-modificare-a-directivei-91-414-cee-a-consiliului-pentru-a-introduce-captanul-folpetul-formetanatul-si-metiocarbul-ca-substante-active-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gi3doojsgm/regulamentul-nr-608-2004-privind-etichetarea-produselor-alimentare-si-a-ingredientelor-alimentare-cu-adaos-de-fitosteroli-esteri-de-fitosterol-fitostanoli-si-sau-esteri-de-fitostanol-text-cu-relevanta?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844291&d=2020-08-26#p-321844291
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844291&d=2020-08-26#p-321844291
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844293&d=2020-08-26#p-321844293
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844299&d=2020-08-26#p-321844299
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844291&d=2020-08-26#p-321844291
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844293&d=2020-08-26#p-321844293
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844291&d=2020-08-26#p-321844291
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxgaya/legea-nr-182-2020-pentru-stabilirea-continutului-de-acizi-grasi-trans-in-produsele-alimentare-destinate-consumului-uman?pid=321844293&d=2020-08-26#p-321844293


despre aceasta autoritățile competente din domeniul siguranței alimentelor.
Prevederile privind contravențiile prevăzute la art. 8 se completează cu dispozițiile Ordonanței

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2021.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR, 

FLORIN IORDACHE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI, 

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 19 august 2020.
Nr. 182.
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