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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE nr._____ 
din_______________  

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 78 –XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare  

 
 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la modificarea şi completarea Legii nr. 78 –XV din 18 martie 2004 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004,  Nr. 83-83, art.  431). 

  
 
 

 
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP 
Contrasemnează:  
Ministrul sănătăţii  Ruxanda Glavan 
 
Ministrul agriculturii şi industriei  
alimentare  

 
Eduard Grama 

 
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu 
 
Ministrul justiţiei 

 
Vladimir Cebotari 

  
  



 
Proiect 

 
Parlamentul Republicii Moldova 

 
Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 78 –XV din 18 martie 2004 privind 
produsele alimentare 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Articolul unic - Legea nr. 78 –XV din 18 martie 2004 privind produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, Nr. 83-83, art.  431), cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 2 se completează în final cu următoarele noţiuni:  

„automat comercial –unitate în care băuturile şi alimentele sunt servite 
automat, prin introducerea într-un aparat a unor fişe sau monede. ”; 
“produse alimentare cu conţinut sporit de sare” - produse alimentare cu 
conţinut de sare de 1,5g ;i mai mult la 100g produs (biscuiţi săraţi, covrigei 
săraţi, sticksuri sărate, snăcksuri, alune sărate, seminţe sărate, brînzeturi sărate, 
alte produse similare): 
“produse alimentare cu conţinut sporit de zahăr”- produse alimentare cu 
conţinut de grăsimi de 20 g ;i mai mult la 100g produs, care conţin grăsimi 
hidrogenizate şi cu valoarea energetică de 300 kcal şi mai mult la 100g produs 
(chipsuri, hamburgeri, gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în friteuză, 
inclusiv pateuri, cartofi prăjiţi în ulei, alte alimente preparate prin prăjire, 
maioneză, brînză topită, brînzeturi tartinabile cu conţinut de grăsime peste 20%, 
mezeluri, slănină de porc şi de oaie, arahide şi toate tipurile de nuci; margarina 
şi alte produse similar preparate pe bază de grăsimi hidrogenizate 
 
 

2. Articolul 15 se completează cu aliniatul –(7) cu următorul cuprins:  
„Se interzice plasarea automatelor comerciale cu produsele alimentare cu 
conţinut sporit de sare, zahăr şi grăsimi inclusiv a băuturilor nealcoolice 
îndulcite în instituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare.” 

 
 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 ANDRIAN CANDU  


