
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind siguranţa alimentelor 
 
 
În contextul accelerării procesului de pregătire pentru aderare la 

structurile europene, transpunerea legislaţiei comunitare constituie o prioritate 
pentru alinierea sectorului alimentar la cerinţele europene. 

Siguranţa alimentelor şi punerea în aplicare a normelor care 
reglementează acest domeniu reprezintă o cerinţă obligatorie pentru aderarea 
României la Uniunea Europeană, unde toleranţa faţă de orice abatere de la aceste 
norme sau standarde este zero. 

Având în vedere angajamentele României, recomandările Comisiei 
Europene şi necesitatea transpunerii în legislaţia naţională cu prioritate a actelor 
normative comunitare care reglementează în mod unitar domeniul agroalimentar, 
este necesară elaborarea unei legi cadru privind siguranţa alimentelor. 

Acest cadru trebuie să ia în considerare toate aspectele filierei producţiei 
alimentare, de la producţia primară şi producţia de hrană pentru animale, până la 
vânzarea şi oferirea de alimente către consumatori, deoarece toate aceste elemente 
pot avea un impact potenţial asupra siguranţei alimentelor. 

Respectarea normelor privind siguranţa alimentelor constituie un aspect 
esenţial al pieţei interne şi contribuie într-o manieră semnificativă la asigurarea 
sănătăţii şi bunăstării populaţiei, precum şi la interesele sociale şi economice ale 
acesteia. 

În vederea asigurării funcţionării adecvate a pieţei şi protejării sănătăţii 
oamenilor şi bunăstării animalelor, experienţa a arătat că este necesară adoptarea de 
măsuri legislative şi instituţionale privind siguranţa alimentelor, prin care se 
dezvoltă sisteme de identificare şi soluţionare a problemelor specifice. 

Abordarea unitară, şi în România, a conceptului privind siguranţa 
alimentelor va conduce la creşterea încrederii consumatorilor faţă de produsele 
alimentare realizate pe piaţă, inclusiv faţă de producţia internă. 

Aplicarea prevederilor legii de faţă de către toţi factorii implicaţi, va 
determina îmbunătăţirea percepţiei importatorilor comunitari faţă de produsele 
româneşti şi implicit a consumatorilor comunitari din statele membre, permiţând, în 
acelaşi timp, o integrare mai facilă a producătorilor naţionali în Piaţa Unică, după 
aderare. 

Proiectul Legii privind siguranţa alimentelor a fost elaborat de autorităţile 
cu responsabilităţi în domeniul siguranţei alimentelor, respectiv Ministerul 
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Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

Noua reglementare legală are la bază Reglementarea (CE) nr. 178/2002 a 
Parlamentului şi Comisiei Uniunii Europene, care stabileşte principiile şi 
prevederile generale ale legislaţiei alimentare şi cerinţele privind siguranţa 
alimentelor. 

Legea conţine normele de bază care să permită asigurarea unui nivel înalt 
de protecţie a sănătăţii oamenilor şi intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte 
alimentele. 

De asemenea, legea stabileşte principii şi responsabilităţi, mijloace de a 
asigura o bază ştiinţifică solidă, cerinţe şi proceduri organizatorice eficiente pentru 
a susţine luarea celor mai potrivite decizii care se aplică alimentelor şi hranei 
pentru animale, la toate etapele producţiei, prelucrării, distribuţiei şi 
comercializării. 

În baza Legii privind siguranţa alimentelor se va elabora legislaţia 
secundară specifică în domeniul alimentelor şi al hranei pentru animale. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

privind siguranţa alimentelor. 
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