
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de
funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind

produsele periculoase
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. Scopul Sistemului de schimb rapid de informaţii privind
produsele periculoase la nivel naţional este:
1) prevenirea şi restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor nealimentare
periculoase care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor;
2) monitorizarea eficacităţii şi coerenţei activităţilor întreprinse de autorităţile de
supraveghere a pieţei şi de asigurare a respectării legislaţiei;
3) identificarea necesităţilor şi oferirea unei baze pentru acţiuni întreprinse la nivel naţional;
4) promovarea asigurării coerente a respectării cerinţelor cadrului legal privind siguranţa
produselor.

d. Suficienţa argumentării. Prevederile proiectului stabilesc atribuţiile punctului de contact
naţional şi ale punctelor de contact a autorităţilor de supraveghere a pieţei şi organului vamal
participanţi la sistem, cît şi condiţiile care permit expedierea unei notificări şi a termenilor în
care ar trebui trimisă o notificare, condiţiile de validare a unei notificări.
Totodată sunt stabilite cerinţe privind accesul consumatorilor la rezumatul notificărilor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu necesită a fi supus analizei impactului de reglementare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele consumatorilor pe piaţa internă a Republicii
Moldova, ceea ce nu este în detrimentul interesului public.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Economiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd
proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.2 1) prevenirea şi restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor
nealimentare care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor
periculoase.

În forma propusă, autorul admite o eroare tehnică care, în consecinţă redă normei o
formulare ambiguă şi neclară. Considerăm că cuvîntul „periculoase”, este oportun a fi inclus
după sintagma „produselor nealimentare”, în aşa fel încît norma va avea o formă corectă
sintactic şi logică din punct de vedere juridic.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la pct.2 1)
„prevenirea şi restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor nealimentare
periculoase care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor”.

La pct.4 … „Sunt incluse acorduri care nu sunt sub formă scrisă şi care determină
măsuri corective întreprinse de producători sau distribuitori în legătură cu produsele
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care prezintă un risc grav şi pe care aceştia le-au introdus pe piaţă”.

Sintagma „acorduri care nu sunt sub formă scrisă” impune normei un caracter confuz. Or, nu
este bine definit, la care acorduri anume face referire autorul în situaţia în care acestea nu au
o formă scrisă.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la pct.4 prin prisma
sintagmei „acorduri care nu sunt sub formă scrisă” în vederea reglementării normei
sub aspect logic şi coerent.

La pct.48 „Dacă în cursul examinării, Ministerul Economiei are întrebări privind o
notificare, acesta poate suspenda validarea notificării şi poate solicita autorităţii de
supraveghere a pieţei notificatoare informaţii suplimentare sau clarificări. Informaţiile
suplimentare se pun la dispoziţie în termenul limită specificat în cererea de informaţii
formulată de Ministerul Economiei”.

Nu este clară sintagma „are întrebări privind o notificare”. Or, sintagma dată creează confuzii
şi interpretări neformale.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la pct.48 şi elucidarea
sintagmei „are întrebări”.

La pct. 59 „Autorităţile de supraveghere a pieţei desfăşoară diverse acţiuni
subsecvente şi nu se limitează la doar una dintre ele”.

Norma este neclară şi ambiguă în ceea ce priveşte sintagma „diverse acţiuni”. Or, autorul ar
fi trebuit să indice în mod clar şi expres care sunt anume „acţiunile diverse” la care face
trimitere reglementarea menţionată supra.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea pct.59 prin prisma sintagmei
„diverse acţiuni”.

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

La pct.21 „Dacă o notificare nu poate fi trimisă ca „notificare cu privire la un risc
major” sau ca „notificare cu privire la un risc major necesitînd acțiuni urgente”
autoritatea de supraveghere a pieței poate alege pentru a trimite informațiile în cauză
în scop de informare. Astfel de notificări sunt clasificate ca „notificări în scop de
informare”.

Adverbul „poate” utilizat de autor acordă autorităţii dreptul discreţionar de a trimite sau nu
notificările cu scop de informare. În acest sens, autoritatea în mod discreţionar, ar putea
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alege să nu trimită informaţiile respective în interesul anumitor agenţi economici.
Considerăm inoportun interpretarea normei date în sensul enunţat anterior, întrucît atunci
cînd există cea mai maică suspecţie în ceea ce priveşte sănătatea consumatorilor se impune
necesitatea ca aceştia să fie informaţi corect şi în termeni rezonabili despre orice situaţie ce
ţine de calitatea şi alte circumstanţe din domeniul produselor periculoase.
Astfel, în cazul în care o notificare nu poate fi trimisă nici ca risc major nici ca risc major
necesitînd acţiuni urgente, aceasta rămîne totuşi a fi o situaţie cu risc pentru viaţa şi
sănătatea consumatorilor.
În consecinţă, considerăm oportun ca atunci cînd o notificare nu poate fi trimisă ca „notificare
cu privire la un risc major” sau ca „notificare cu privire la un risc major necesitînd acțiuni
urgente” autoritatea de supraveghere a pieței să trimită informațiile în cauză în scop de
informare. 

Recomandarea: Propunem autorului excluderea adverbului „poate” de la pct.21.

La pct.39 şi pct.40.
Autoritatea de supraveghere a pieţei notificatoare poate solicita confidenţialitate în
privinţa unei notificări. O astfel de solicitare indică în mod clar partea/părţile notificării
care trebuie să rămînă confidenţială/confidenţiale. 

Totodată la pct.40 se prevede: „Cererile de confidenţialitate se examinează de către
Ministerul Economiei. Acesta se asigură că cererea este completă (şi anume, dacă
stipulează care părţi ale formularului sunt vizate de confidenţialitate şi dacă conţine o
justificare) şi justificată. Decizia privind valabilitatea cererii se adoptă de către Ministerul
Economiei, după consultarea autorităţii de supraveghere a pieţei notificatoare”.
Astfel, se atestă un potenţial conflict de interese între autoritatea de supraveghere a pieţei
notificatoare şi Ministerul Economiei. Or, în cazul de faţă autoritatea de supraveghere a pieţei
notificatoare solicită confidenţialitatea unei notificări care este examinată şi ulterior adoptată
o decizie de către Ministerul Economiei după ce acesta se consultă cu autoritatea de
supraveghere a pieţei notificatoare.
În consecinţă, este inadmisibilă corelaţia autorităţii de supraveghere a pieţei notificatoare cu
Ministerul Economiei în sensul normelor menţionate supra.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „după consultarea
autorităţii de supraveghere a pieţei notificatoare” de la pct.40.

La pct.49 „În cazul în care este necesar, Ministerul Economiei poate desfăşura o
investigaţie pentru a evalua siguranţa unui produs. Această investigaţie poate fi
desfăşurată în special în cazul în care există dubii semnificative cu privire la riscurile
prezentate de produsul notificat prin Sistem. Aceste dubii pot să apară în cursul
examinării unei notificări de către Ministerul Economiei sau pot să fie aduse în atenţie
Ministerului Economiei de o autoritatea de supraveghere a pieţei (de exemplu, printr-o
reacţie) sau de către o parte terţă (de exemplu, un producător)”.

Sintagma „în cazul în care este necesar” este discreţionară sub aspectul laturii în care
autorul nu menţionează cazurile şi circumstanţele apariţiei acestei necesităţi. Astfel, norma
dată poate fi interpretată şi aplicată în mod abuziv şi discreţionar.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea sintagmei „dacă este necesar” de la
pct.49.

La pct.50 „În cadrul unei astfel de investigaţii Ministerul Economiei poate să: …2)
solicite o evaluare independentă a riscului şi o testare independentă (de laborator sau
vizuală) a produsului investigat”.

4



În sensul normei enunţate supra considerăm inoportună utilizarea sintagmei „sau vizuală”
întrucît aceasta acordă autorităţii dreptul discreţionar de a evalua în mod abuziv riscurile prin
efectuarea unor testări vizuale. Or, doar o testare vizuală nu poate elucida şi scoate în
evidenţă toate circumstanţele importante în calificarea corectă a cazurilor de risc.

Recomandarea: Propunem autorului substituirea conjuncţiei „sau” cu conjuncţia „şi”
de la pct.50

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

La pct.30 „Ministerul Economiei examinează informaţiile puse la dispoziţie de către
autoritatea de supraveghere a pieţei, prin intermediul punctului de contact naţional, şi
actualizează informaţilie în cauză în Sistem şi, dacă este cazul, pe pagina web oficială
a Sistemului”.

Sintagma „dacă este cazul” este discreţionară şi redă normei un caracter permisiv la aplicare
în contextul în care rămîne la discreţia autorităţii de a plasa sau nu informaţiile pe pagina web
oficială a Sistemului.
În acest sens, autoritatea în mod discreţionar prin neplasarea informaţiilor pe pagina web
oficială a Sistemului va încălca dreptul consumatorilor de a fi informaţi.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „dacă este cazul” de la
pct.30.

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.

9. Alte obiecţii

La pct.17 „În scopul transmiterii informaţiilor în cadrul Sistemului se utilizează 2 tipuri
de notificări, şi anume: „notificare cu privire la un risc major” şi „notificare cu privire
la un risc major necesitînd acţiuni urgente”.

În sensul prezentei norme, autorul nu defineşte noţiunile de „notificare cu privire la un risc
major” şi „notificare cu privire la un risc major necesitînd acţiuni urgente”. Astfel, din
conţinutul Regulamentului de funcţionare a sistemului de schimb rapid de informaţii privind
produsele periculoase nu sunt clare circumstanţele în care este necesară o notificare cu
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privire la un risc major sau una cu privire la un risc major cu necesitatea acţiunilor urgente”.
În consecinţă, nu este clar ce se are în vedere prin "risc major" şi care sunt criteriile de
clasificare a acestuia precum şi modul de calificare a anumitor circumstanţe ca fiind de un
risc major sau de un risc major ce necesită acţiuni urgente”.

Recomandarea: Propunem autorului definirea noţiunilor de la pct.17 „notificare cu
privire la un risc major” şi „notificare cu privire la un risc major necesitînd acţiuni
urgente”, care ar putea fi incluse sub alineat nou la pct.17 sau la pct.4 în categoria
noţiuni.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Iunie 2016

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