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privind crearea Agenţiei pentru protecţia consumatorului şi
aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale

acesteia
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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. Proiectul hotărârii Guvernului are drept scop
perfecţionarea legislaţiei privind Agenţia pentru protecţia Consumatorilor în ce priveşte
atribuirea clară a responsabilităţilor şi competenţelor şi evitarea dublării şi ambiguităţii
normelor. Modificările sunt determinate de atribuirea unor noi competenţe Agenţiei – controlul
conformităţii pentru activităţile licenţiate de Camera de Licenţiere, protecţia drepturilor
intelectuale (doar pentru produsele contrafăcute), controlul în domeniul protecţiei
consumatorului pentru produsele nealimentare, calitatea serviciilor prestate turiştilor în baza
reclamaţiilor de la consumatori, controlul în domeniul siguranţei produselor nealimentare.
La modul concret, pentru consolidarea capacităţilor instituţionale şi eficientizarea activităţii
Agenţiei, se propune o nouă structură organizaţională, cu crearea a două direcţii generale:
Direcţia generală supravegherea pieţei şi Direcţia generală protecţia drepturilor
consumatorilor. În Direcţia generală supravegherea pieţei vor fi instituite două direcţii:
Direcţia siguranţa produselor şi Direcţia metrologie şi produse petroliere. Direcţia generală
protecţia drepturilor consumatorilor va avea în componenţa sa patru direcţii distincte: Direcţia
protecţia consumatorului Centru (Chişinău), Direcţia protecţia consumatorului Nord (Bălţi),
Direcţia protecţia consumatorului Sud (Cahul), Direcţia supravegherea serviciilor prestate.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă prezintă argumente suficiente în favoarea
adoptării proiectului hotărârii de Guvern, fundamentându-se pe prevederile Legii nr.98/2012
privind administraţia publică centrală de specialitate şi pe amendamentele noi la Legea
nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor introduse prin Legea nr.153/2016 şi Legea
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nr.37/2015.
În conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă
enumără condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, prezintă analiza modificărilor aduse
cadrului normativ în vigoare şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul proiectului susţine că modificările nu presupun cheltuieli financiare suplimentare de la
bugetul de stat, însă în urma analizei constatăm că transpunerea în practică a
reglementărilor va genera cheltuieli suplimentare pentru buget.
Deşi reorganizarea subdiviziunilor structurale va fi efectuată fără extinderea efectivului-limită
de personal al Agenţiei, instituirea Direcţiilor generale (cu subdiviziuni interne
reorganizate/reprofilate) va necesita pe lângă funcţii publice de execuţie (reorientate/preluate
de la alte subdiviziuni) şi funcţii de conducere, cea ce va duce, în mod inevitabil, la majorarea
cheltuielilor de salarizare. Recomandăm autorului proiectului să prezinte un calcul estimativ
general şi detalierea cheltuielilor pe funcţie/an.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, care
va beneficia de reglementări clare şi o structură organizaţională adecvată îndeplinirii
sarcinilor ce-i revin conform cadrului normativ. Interesele promovate nu sunt în detrimentul
interesului public general care constă în asigurarea şi apărarea eficientă a drepturilor
consumatorilor.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul
hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea
Guvernului nr.936/2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi
aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia, precum şi nota
informativă la acesta, erau publicate pe paginile www.particip.gov.md şi www.mec.gov.md,
ceea ce atestă faptul că proiectul nu întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. art. 8-12
ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 Octombrie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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