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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 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. Prin proiect se propune completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1003/2014 cu noi cerinţe de performanţă energetică faţă de maşinile de spălat
vase de uz casnic, aparatele frigorifice de uz casnic şi aparatele TV. De asemenea, sunt
introduse prevederi noi referitoare la informaţiile care urmează a fi furnizate în cazul vînzării,
închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet a produselor cu impact energetic.
Evidenţiem că actul normativ prenotat transpune prevederile acquis-ului comunitar din
domeniul performanţelor energetice.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Cerinţele faţă de etichetarea performanţelor energetice a produselor va duce la ridicarea
calităţii produselor, reducerea consumului de energie şi reducerii emisiilor de CO2. Astfel,
proiectul nu este în detrimentul interesului public.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul a întrunit cerinţele impuse de
prevederile Legii 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

Cu titlu general asupra proiectului

Conform art.56 din Legea nr.317-XV/2003, principalul element de structură al părţii
dispozitive a actului normativ îl constituie punctul, iar pentru interpretare corectă şi aplicare
comodă a actului normativ, punctele se divid în subpuncte şi în alineate. Subpunctele se
numerotează cu cifre arabe şi o paranteză şi pot avea diviziuni numerotate cu litere latine şi o
paranteză.
Analizînd redacţia proiectului deducem că autorul nu a respectat prevederile sus-citate,
făcînd trimiteri la articole, dar nu la puncte.

Recomandarea: Pe tot parcursul textului sintagma „art” urmează a fi substituită cu
sintagma „pct”, cu excepţia cazurilor cînd se face trimitere la prevederile Legii nr.44
din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic.
În acelaşi timp, pentru a oferi o claritate normelor, punctele la care face trimitere
autorul necesită a fi completate cu sintagmele „din prezenta anexă” sau „din prezentul
regulament” în dependenţă de caz.

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

Pct.2 din anexa nr.9 la Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a
aparatelor de climatizare – eticheta adecvată pusă la dispoziţie de furnizori în temeiul
art.5 lit.h) trebuie să figureze pe mecanismul de afişare lîngă preţul produsului,
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conform calendarului stabilit la art.5 alin.(8)-(10) [...]

Evidenţiem o neclaritate cu privire la datele calendarului la care autorul face trimitere,
deoarece nu există art.5 alin.(8)-(10) în Hotărîrea Guvernului nr.1003/2014. Anticipăm că
autorul s-a referit la pct.8-10 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1003/2014.

Recomandarea: Întru stabilirea corectă a datelor la care autorul face trimitere,
sintagma „art.5 alin.(8)-(10)” urmează a fi substituită cu sintagma „pct.8-10”.
Obiecţia este valabilă şi în cazul pct.2 din anexa nr.9 la Regulamentul cu privire la
cerinţele de etichetare energetică aplicabile aparatelor TV. În acest caz, sintagma
„art.6” urmează a fi substituită cu „pct.7”.

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.

9. Alte obiecţii

Lit.f) şi g) pct.5 din anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.1003/2014.
f) pentru fiecare model de aparat TV introdus pe piaţă începînd de la 1 ianuarie 2015 cu
un nou identificator de model, se pune la dispoziţia distribuitorilor o etichetă
electronică, în formatul şi cu informaţiile specificate în anexa nr. 5 la prezentul
Regulament. Aceasta se poate pune la dispoziţia distribuitorilor şi pentru alte modele
de aparate TV;
g) pentru fiecare model de aparat TV introdus pe piaţă începînd de la 1 ianuarie 2015
cu un nou identificator de model, se pune la dispoziţia distribuitorilor o fişă
electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa nr.3 la prezentul
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Regulament. Aceasta se poate pune la dispoziţia distribuitorilor și pentru alte modele
de aparate TV.

Reieşind din scopul proiectului, cerinţele referitoare la informaţiile privind performanţele
energetice ale produselor comercializate prin intermediul internetului vor fi aplicate doar
asupra produselor introduse pe piaţă începînd de la 1 ianuarie 2016.

Recomandarea: Termenele de la lit.f) şi g) pct.5 din anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului
nr.1003/2014 necesită a fi ajustate conform scopului proiectului.

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Februarie 2016

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