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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se propune actualizarea listei şi tarifelor la
serviciile contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, prin
includerea unor noi tipuri de testări de laborator. Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat ca
urmare a implementării unor echipamente noi de laborator obţinute în cadrul „Programului de
stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a
Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.165 din
17.03.2011, cu suportul Uniunii Europene. Prin urmare, acest fapt a determinat necesitatea
completării listei sus-citate cu servicii noi de expertizare în domeniul sănătăţii publice. 

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
asupra condiţiilor ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului (cu anexarea analizei
impactului de reglementare), totuşi, în opinia noastră, stabilirea unor costuri substanţial
mărite paralel cu cele actuale pentru servicii similare (doar cu implicarea unor noi metode de
examinare şi detectare a substanţelor ofensive din mărfuri şi produse), riscă să implice
cheltuieli suplimentare pentru solicitanţi (spre exemplu: în cadrul autorizărilor sanitare).
Totodată, autorul nu a argumentat în baza căror criterii urmează a fi solicitată o expertiză sau
alta de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (în continuare - Serviciu),
întrucît există riscul pentru cazuri identice de autorizare sanitară să se impună efectuarea
unei sau altei expertize, fiecare avînd tarife diferite.
Un aspect, care nu a fost abordat în nota informativă, constă în propunerea de excludere a
pct.2 din Hotărîrea de Guvern nr.533/2011. Astfel, menţionăm că doar excluderea acestui
punct din hotărîre nu prezumă şi abrogarea prevederilor din Ordinul Ministerului Sănătăţii
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nr.466 din 19.12.2007 cu privire la aprobarea Catalogului unificat de tarife pentru serviciile
medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale
şi raionale, care, de facto, dublează unele servicii stabilite şi în lista Hotărîrii Guvernului
nr.533/2011. În acest sens, atenţionăm asupra modificărilor de rigoare ce ar exclude
abordarea diferită a unui acelaşi fenomen (servicii similare la tarife diferite).
Toate aspectele sus-citate urmează a fi abordate detaliat în capitolul II „Evaluarea în fond a
proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie.
Astfel, considerăm că sunt întrunite parţial exigenţele stabilite de prevederile art.37 al Legii
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, or autorul nu evidenţiază careva argumente relevante şi
concludente întru justificarea iniţiativei în speţă.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Reieşind din argumentele expuse de autor în nota informativă, cît şi din prevederile
proiectului, implementarea acestuia nu presupune cheltuieli financiare suplimentare de la
bugetul de stat. Totuşi, normele propuse vor impune achitarea unor costuri majorate de către
solicitanţii testelor/expertizelor sanitare, aceştia fiind determinaţi să efectueze un anumit tip
de expertiză de către organele de supraveghere de stat a sănătăţii publice, în procesul
autorizării. 

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Asupra proiectului prenotat a fost întocmită analiza impactului de reglementare. În acest
sens, menţionăm că autorul a respectat rigorile legislative statuate la art.13 din Legea
nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul este susceptibil de promovarea unor interese de grup în detrimentul interesului
public, prin crearea unor circumstanţe ce va permite organelor de stat de supraveghere a
sănătăţii publice să solicite în condiţii similare efectuarea a două expertize diferite, respectiv
şi costurile pentru acestea, potrivit proiectului, vor fi diferite.
Pentru o precizie asupra eventualilor riscuri şi promovări de interese ce pot apărea la
aplicare, vom menţiona că potrivit art.21 din Legea nr.10 din 03.02.2009 privind
supravegherea de stat a sănătăţii publice „Înainte de plasarea pe piaţă, produsele şi serviciile
sunt supuse autorizării sanitare de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii
Publice”, iar pct.3 din anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.384 din 12.05.2010 cu privire la
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, stabileşte că „Autorizarea sanitară a
produselor cu impact asupra sănătăţii se efectuează anterior plasării pe piaţă, în baza
rezultatelor expertizei sanitare a acestora de către instituţiile Serviciului de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii Publice”. Prin urmare, deducem că Serviciul este structura competentă şi
responsabilă, atît de autorizarea sanitară, cît şi de efectuarea expertizelor sanitare, prin
intermediul Centrului Naţional de Sănătate Publică, centrelor de performanţă de sănătate
publică şi centrelor teritoriale de sănătate publică, care reprezintă structuri a Serviciului de
nivelul II.
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Astfel, odată ce asupra unui şi acelaşi produs/mărfuri/servicii se propun două tipuri de testări
care, în esenţă, vor demonstra conformitatea sau neconformitatea cu standardele sanitare
(diferenţa constînd în metodele şi tehnicile aplicate), Serviciul va putea impune efectuarea
uneia sau altei testări de laborator, ca condiţie necesară pentru autorizare, fără a exista
careva restricţii în acest sens.
De exemplu: potrivit actualei liste din Hotărîrea de Guvern nr.533/2011, la poziţia 199 este
stabilită – Investigarea sanitaro-helmintologică a apei din bazine acvatice deschise cu un
cost de 65 lei, iar prin proiect se propune completarea cu o poziţie nouă - 199/1 „Cercetarea
apei din bazinele de suprafaţă prin metoda de sedimentare”, costul fiind de 1279 lei. În cazul
dat, nu este clar, în ce circumstanţe autoritatea competentă pentru supravegherea sănătăţii
publice va solicita în cadrul autorizării, o cercetare sau alta, întrucît ambele, în fond, stabilesc
investigarea apei din bazinele de suprafaţă.
În concluzie, normele din proiect ce prevăd testări de laborator similare (deferenţa fiind în
metodele şi tehnologiile aplicate) riscă să sporească practica solicitării testelor cu un preţ mai
ridicat, ceea ce contravine interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. În partea ce ţine de transparenţa în
procesul decizional, reliefăm că proiectul, nota informativă şi datele de contact ale autorului,
au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii, astfel, fiind asigurat accesul la
prezentul proiect, conform cerinţelor statuate la art.10 din Legea privind transparenţa în
procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 potrivit proiectului - „1) în hotărîre: punctul 2 se exclude”.

Constatăm că proiectul propune excluderea pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.533/2011 care
prevede: „Ministerul Sănătăţii va efectua modificările de rigoare în Catalogul unificat de tarife
pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice
republicane, municipale şi raionale, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.466 din 19
decembrie 2007”. În acest sens, atenţionăm că excluderea punctului dat nu semnifică şi
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anularea poziţiilor din Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate
de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, care coincid
parţial, cu cele din Hotărîrea Guvernului nr.533/2011. Astfel, spre exemplu, la investigarea
solului, poziţia 4016 din ordin este indicat „Determinarea nitraţilor”, iar o investigaţie costă 48
lei pe republică, 46 lei în municipiu şi 38 lei tarif instituit în raion. În textul Hotărîrii Guvernului
nr.533/2011 găsim o investigaţie similară la poziţia 126 cu un tarif de 63 lei. Prin urmare,
menţionăm că norma propusă nu presupune excluderea divergenţelor între tarifele Ordinului
nr.466/2007 şi Hotărîrea de Guvern nr.533/2011 sau actualizarea acestora. Deci, la aplicare
există riscul impunerii unor tarife sau costuri diferite, în mod preferenţial, pentru aceiaşi
investigaţie/testare, ceea ce va afecta interesele întreprinzătorilor.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a stabili un
mecanism ce ar asigura echitabil aplicarea tarifelor pentru testările identice. În speţă,
considerăm necesar excluderea poziţiilor din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.466/2007
ce dublează testările/investigaţiile, cu cele din Hotărîrea Guvernului nr.533/2011.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Ca obiecţie generală asupra listei propuse în proiect.

Deşi potrivit notei informative „Fortificarea capacităţilor laboratoarelor SSSSP prin utilaj
modern şi performant, implementarea tehnicilor şi metodelor noi de cercetare ... impune
extinderea listei şi aprobarea costurilor serviciilor noi, care nu sunt incluse în Lista serviciilor
contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice”, totuşi, multe din
serviciile propuse constau în schimbarea metodei de cercetare/testare, fapt ce determină
aplicarea unui tarif majorat, chiar şi de 8 ori.
Actualmente, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.533/2011 în lista serviciilor contra cost la poziţia
255 este indicat „Determinarea indicatorului de toxicitate a produselor pe cultură celulară” (1
testare - 147 lei). Totodată, proiectul propune completarea cu poziţia 254/1 „Evaluarea
toxicităţii acute pe cultura celulară” (1 testare -1317 lei) sau un alt exemplu, la poziţia 199 din
hotărîre este prevăzută „Investigarea sanitaro-helmintologică a apei din bazine acvatice
deschise” (1 investigaţie – 65 lei), prin proiect se propune completarea cu poziţia 199/1
„Cercetarea apei din bazinele de suprafaţă prin metoda de sedimentare” (1 investigaţie -
1279 lei). Reieşind din exemplele în cauză, trebuie de specificat faptul că legislaţia în vigoare
nu prevede în ce condiţii, în cadrul unei autorizări sanitare or în cadrul unui control sanitar, se
va solicita prezentarea rezultatelor uneia sau altei testări din acelaşi domeniu. Astfel,
constatăm că normele propuse acordă discreţii excesive organelor de supraveghere de stat a
sănătăţii publice, care va fi în drept să impună, în mod abuziv, ca condiţie a autorizării,
efectuarea expertizei ce are un tarif mărit sau din contra, pentru anumiţi subiecţi „selectivi” se
pot accepta expertizele realizate pe baza vechilor tehnici şi metode, cu un tarif mai mic.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili în mod limitativ condiţiile sau
circumstanţele în care se vor solicita în cadrul procesului de supraveghere şi control,
precum şi la autorizarea sanitară, efectuarea de către subiectul supus controlului sau
autorizării a testărilor conform tarifelor propuse prin proiect.
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5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra listei propuse în proiect.

Considerăm că tarifele indicate, pentru acelaşi gen de expertiză, doar cu aplicarea unor
tehnologii/tehnici/soft-uri avansate, riscă să creeze cerinţe excesive pentru solicitanţi. Potrivit
art.21 alin.(6) şi (7) din Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice „(6) Autorizarea sanitară a produselor şi serviciilor, autorizarea sanitară de
funcţionare a obiectivelor se efectuează ... în baza solicitărilor depuse de persoane juridice
sau fizice interesate, precum şi în baza expertizei sanitare a documentelor, produselor,
serviciilor şi/sau activităţilor. (7) În cadrul autorizării sanitare, expertiza sanitară se
efectuează contra plată ...”, respectiv, solicitanţii autorizărilor, pot fi puşi în circumstanţe, de a
efectua expertiza conform noilor tehnologii şi tarife, fiind o condiţie de obţinere a autorizărilor
sanitare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili în mod limitativ condiţiile sau
circumstanţele în care se vor solicita în cadrul procesului de supraveghere şi control,
precum şi la autorizarea sanitară, efectuarea de către subiectul supus controlului sau
autorizării a testărilor conform tarifelor propuse prin proiect.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

16 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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