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martie 2004 privind produsele alimentare (art.2, art.15)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte punerea în aplicare a unor
prevederi din Acordul de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prin
interzicerea comercializării produselor alimentare cu conţinut sporit de sare, zahăr şi grăsimi
în instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.  

d. Suficienţa argumentării. Autorul menţionează în nota de argumentare că prezentul
proiect vine să completeze şi să dezvolte cadrul normativ existent în domeniul nutriţiei şi are
drept scop reducerea morbidităţii şi a mortalităţii premature evitabile din cauza bolilor
netransmisibile legate de dietă. Considerăm argumentele invocate de autor elocvente, iar
proiectul oportun spre promovare. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul a specificat în nota de argumentare că implementarea modificărilor propuse
presupune utilizarea eficientă a mijloacelor financiare disponibile, atît din contul mijloacelor
bugetului de stat şi mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cît şi din
contul mijloacelor organizaţiilor internaţionale, neguvernamentale etc. 

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

În conformitate cu stipulările lit.e) art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative,
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proiectul în speţă este însoţit de analiza impactului de reglementare. Autorul a prezentat în
AIR beneficiile anticipate ale proiectului, estimarea consecinţelor, precum şi impactul
proiectului asupra activităţii de întreprinzător.

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

Adoptarea proiectului va permite îmbunătăţirea stării de sănătate prin prevenirea şi
combaterea bolilor netransmisibile rezultate în urma consumului de produse alimentare cu
conţinut sporit de sare, zahăr şi grăsimi, inclusiv băuturi nealcoolice îndulcite. Respectiv,
proiectul este conform interesului public general şi nu promovează interese de grup sau
individuale. 

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
Sănătăţii, 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Articolul unic din proiect, pct.2, completarea art.15 cu un nou alin.(7): „Se interzice
plasarea automatelor comerciale cu produsele alimentare cu conţinut sporit de sare,
zahăr şi grăsimi, inclusiv a băuturilor nealcoolice îndulcite în instituţiile de învăţămînt
şi instituţiile medico-sanitare”. 

Autorul operează cu sintagma „băuturilor nealcoolice îndulcite”, care însă nu este relevantă,
deoarece norma analizată interzice comercializarea produselor alimentare cu conţinut sporit
de zahăr, iar interzicerea băuturilor nealcoolice îndulcite ar însemna un exces în
reglementare, din moment ce băuturile îndulcite intră deja în categoria produselor cu conţinut
sporit de zahăr. În varianta actuală, există riscul interpretării că vor fi interzise toate băuturile
îndulcite (sucuri, ceaiuri reci, compoturi), chiar şi cele care nu au conţinut sporit de zahăr,
ceea ce nu este echitabil faţă de agenţii economici care respectă limitele recomandate. 
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Recomandarea: Excluderea sintagmei „inclusiv a băuturilor nealcoolice îndulcite” din
textul normei.

2. Conflicte ale normelor de drept

Articolul unic din proiect, pct.2, completarea art.15 cu un nou alin.(7): „Se interzice
plasarea automatelor comerciale cu produsele alimentare cu conţinut sporit de sare,
zahăr şi grăsimi, inclusiv a băuturilor nealcoolice îndulcite în instituţiile de învăţămînt
şi instituţiile medico-sanitare”. 

Norma suprapune parţial prevederea alin.(6) art.15 al Legii nr.78/2004, deoarece produsele
alimentare cu conţinut sporit de sare, zahăr sau grăsimi sunt în acelaşi timp şi produse
nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi
preuniversitare. În aşa fel, se creează o confuzie, deoarece acestea deja sunt interzise spre
comercializare la o rază de pînă la 100 de metri în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi
preuniversitare, iar dublarea în reglementare ar complica aplicarea normei. Recomandăm
autorului comasarea prevederii analizate în cuprinsul alin.(6) art.15 al Legii pentru a asigura
o reglementare continuă şi clară. 

Recomandarea: Comasarea normei propuse de autor cu alin.(6) art.15 al Legii
nr.78/2004 privind produsele alimentare. 

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

Articolul unic din proiect, pct.2, completarea art.15 cu un nou alin.(7): „Se interzice
plasarea automatelor comerciale cu produsele alimentare cu conţinut sporit de sare,
zahăr şi grăsimi, inclusiv a băuturilor nealcoolice îndulcite în instituţiile de învăţămînt
şi instituţiile medico-sanitare”. 

Spre deosebire de produsele alimentare cu conţinut sporit de sare şi zahăr, autorul a neglijat
definirea produselor cu conţinut sporit de grăsimi, cu toate că interzice comercializarea
acestora în instituţiile de învăţămînt şi cele medico-sanitare. Totodată, nefiind prevăzute
limitele admisibile de grăsimi în produse (stabilite în gramaj), agenţii economici vor fi privaţi
de posibilitatea comercializării oricăror produse care conţin grăsimi. Subsecvent, există riscul
ca organele de control în virtutea lipsei stabilirii exprese a unei doze admise de grăsimi în
produsele alimentare să sancţioneze agenţii economici în mod arbitrar şi neîntemeiat. Pentru
a exclude posibilitatea interpretării normei nominalizate, considerăm necesară completarea
proiectului cu definiţia produselor alimentare cu conţinut sporit de grăsimi.
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Recomandarea: Completarea art.2 din Legea nr.78/2004 privind produsele alimentare
cu definiţia produselor alimentare cu conţinut sporit de grăsimi.

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Februarie 2016

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