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Hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor 

consumului de băuturi energizante de către populaţie 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu completarile ulterioare 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1.  

(1) Prezenta hotărâre are drept scop protejarea sănătăţii populaţiei din România prin 
stabilirea unor măsuri privind prevenirea şi limitarea efectelor consumului de băuturi 
energizante de către populaţie, prin interzicerea comercializării băuturilor energizante 
către minori, prin desfăşurarea de activităţi de informare şi educare a populaţiei şi 
informarea consumatorilor cu privire la efectele consumului de băuturi energizante 
asupra sănătăţii.  

(2) În sensul prezentei hotărâri, se definesc următorii termeni: 

(a) băuturi energizante sunt băuturile care conţin combinaţii variate de carbohidraţi 
vitamine, minerale, cu două sau mai multe substanţe, precum: cafeină, taurină, 
carnitină, guarana, glucuronolactona şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului 
nervos central. 

 (b) cafeina este un alcaloid extras din cafea şi ceai, cu efect excitant asupra 
sistemului nervos şi stimulent al inimii; 

(c) taurina este un aminoacid produs în organism sau compus de sinteză cu efecte la 
nivel cardiovascular, asupra sistemului nervos central şi muscular;  

(d) carnitina este un aminoacid care se formează în rinichi şi ficat, din lizină şi 
metionină fiind responsabilă cu transportul acizilor graşi în mitocondrii, unde sunt 
transformaţi în sursă de energie; 

(e) guarana este o plantă (Paullinia cupana Kunth) originară din America de Sud care 
conţine guaranină, substanţă cu efect stimulant asupra sistemului nervos.  

(f) glucuronolactona este un metabolit şi carbohidrat natural al organismului, format la 
descompunerea glucozei. Substanţa sintetizată chimic este adăugată în băuturile 
energizante pentru rolul energizant. 

Art. 2. 

(1) Etichetarea băuturilor energizante cu un conţinut de cafeină de peste 150 mg / 

litru se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=79199975&d=2003-10-31#p-79199975
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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 - Anexa III 

Produse alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una sau mai multe 

menţiuni suplimentare, pct. 4: Băuturi cu conţinut ridicat de cafeină sau produse 

alimentare cu adaos de cafeină. 

(2) Băuturile energizante puse pe piaţă în România, indiferent de provenienţă, 

trebuie să prezinte etichetarea în limba română, inclusiv a menţiunilor prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. 

(3) Pe eticheta băuturilor energizante se pot inscripţiona numai menţiunile nutriţionale 

şi/sau de sănătate care au fost autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) 

nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele 

alimentare. 

(4) Denumirea sub care se comercializează produsele definite la art. 1, alin.(2), lit. a) 

este de Bautură energizantă. 

Art. 3.  

(1) Se interzice comercializarea băuturilor energizante persoanelor cu vârsta sub 18 

an, inclusiv prin comerțul online și/sau alte metode de vânzare la distanță.  

(2) Se interzice comercializarea băuturilor energizante prin automate, cu excepția 

celor amplasate în clădirile cu destinație exclusivă spațiilor  pentru birouri. 

 (3) Se interzice comercializarea băuturilor energizante în unităţile sanitare şi în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta 

acestora.  

Art. 4. 

 (1) Ministerul Sănătății, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  prin structurile 

de specialitate, pot să solicite producătorilor, distribuitorilor sau importatorilor de 

băuturi energizante, pentru fiecare marcă sau tip, documente inclusiv buletine de 

analiză, care să demonstreze conformitatea produselor cu legislaţia în vigoare, 

conform competențelor.. 

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  prin structurile de specialitate, 

elaborează și implementează programe de control oficial privind producerea, 

distribuirea și/sau importul de băuturi energizante, în conformitate cu domeniile de 

competență. 
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Art. 5. 

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării contribuie la informarea şi 

educarea populaţiei, inclusiv prin mass-media, în vederea limitării efectelor 

consumului de băuturi energizante de către minori şi pentru protejarea sănătăţii 

acestora. 

Art. 6. 

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 

a) nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (1) se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

b) nerespectarea prevederilor art 2, alin. (2) şi alin. (4) se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 10.000 lei  la 20.000 lei . 

c) nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (3) se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la  7.500 lei la 10.000 lei. 

d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

e) nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (2) se sancţionează cu amendă 
contravenţională cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;. 

f) nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (3) se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 15.000 lei la 25.000 lei. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
Consumatorilor, conform competenţelor legale, astfel: 

 a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru art. 6, alin. (1), lit a),  
c)  şi  f).  

b) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor pentru art. 6, alin. (1), lit. b) şi d).  

c) Constatarea contravenţiilor  şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 
personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale  Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor  pentru art. 6, alin.(1), lit.e). 

 

Art. 7. 

Prevederile prezentei Hotărâri de Guvern se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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Art. 8. 

Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 9. 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta hotărâre respectă procedura de 

notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în 

domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii 

informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 

17 septembrie 2015. 

 

 

PRIM- MINISTRU 

LUDOVIC ORBAN 

 

 

 

 

 


