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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi
înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a

specialităţilor tradiţionale garantate
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

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. Potrivit notei informative, proiectul vine să simplifice
procedurile pentru obţinerea protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a
specialităţilor tradiţionale garantate. Totodată, proiectul armonizează parţial Regulamentul
nr.610/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi
înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate cu legislaţia naţională (Legea nr.66/2008) şi cea comunitară (Regulamentul
nr.1151/2012, Regulamentul nr.668/2014, Regulamentul nr.664/2014 etc.). Scopul declarat
de autor corespunde normelor elucidate în proiect. 

d. Suficienţa argumentării. Autorul a prezentat argumente în nota informativă care justifică
necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei, proiectul ajustează normele regulamentului
cu cele ale Legii nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea prevederilor proiectului nu va necesita costuri
bugetare suplimentare. 
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele potenţialilor producători de produse cu denumire de origine,
indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată, prin facilitarea unor proceduri şi
ajustarea regulamentului în conformitate cu Legea nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. Respectiv, interesul
public general nu va fi prejudiciat.

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, nota informativă, termenul-limită în care părţile
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 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

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
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Pct.2 subpct.7) din proiect de completare a Regulamentului cu subpct.18/1: „Cerinţele
faţă de conţinutul cererii privind acordarea dreptului de utilizare şi luarea la evidenţă în
calitate de producător al produsului cu denumire de origine protejată sau indicaţie
geografică protejată şi faţă de documentele anexate la acesta, precum şi procedurile
de examinare a cererilor, se stabilesc de către autoritatea competentă desemnată în
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, în funcţie de produs, dacă este
cazul, şi se fac publice pe site-ul oficial al acesteia, în scop informativ”. 

Autorul acordă discreţia stabilirii cerinţelor faţă de conţinutul cererii/documentelor anexate şi
a procedurilor de examinare a cererilor autorităţilor competente, fapt ce generează factori de
coruptibilitate. Nu este binevenită practica stabilirii cerinţelor/procedurilor de către fiecare
autoritate implicată în parte, deoarece există riscul înaintării unor cerinţe arbitrare în
defavoarea solicitantului. Totodată, norma în cauză creează condiţii propice pentru tratarea
solicitanţilor în mod diferit/inechitabil în dependenţă de autoritatea competentă. Astfel, o
autoritate poate avea o abordare mai simplistă, în timp ce alta va institui proceduri birocratice
complexe. Înţelegem imposibilitatea unificării tuturor procedurilor, însă este necesară
stabilirea unui minim/maxim reglementat pentru a nu admite abuzuri din partea autorităţilor.
De asemenea, în lipsa prevederii exprese a cerinţelor, autorităţile vor dispune de libertatea
instituirii cerinţelor/procedurilor cazuistice, în dependenţă de solicitant. 

Recomandarea: Identificarea unui set de cerinţe comune (formular de cerere, cerere-
tip, documente anexate comune, proceduri de bază) cu posibilitatea adaptării acestora
pentru fiecare autoritate competentă în parte în funcţie de produs. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.2 subpct.7) din proiect de completare a Regulamentului cu subpct.18/1: „Cerinţele
faţă de conţinutul cererii privind acordarea dreptului de utilizare şi luarea la evidenţă în
calitate de producător al produsului cu denumire de origine protejată sau indicaţie
geografică protejată şi faţă de documentele anexate la acesta, precum şi procedurile
de examinare a cererilor, se stabilesc de către autoritatea competentă desemnată în
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, în funcţie de produs, dacă este
cazul, şi se fac publice pe site-ul oficial al acesteia, în scop informativ”. 

Divizarea actelor/procedurilor între mai multe autorităţi poate crea confuzii pentru solicitant,
pentru care poate întîmpina dificultăţi în colectarea şi depunerea actelor conform cerinţelor.
Prin urmare, este oportună crearea unui sistem facil de urmat, prin compilarea informaţiei de
bază într-un singur act, de către o singură autoritate.
Menţionăm că cerinţele sînt considerate excesive atunci cînd lista lor nu este exhaustivă şi
lasă la discreţia agentului public stabilirea şi a altor cerinţe pentru a permite realizarea
dreptului persoanei fizice sau juridice concretă. Astfel, încurajăm identificarea unei soluţii
optime pentru solicitanţi, în aşa fel încît depunerea cererii pentru obţinerea dreptului de
utilizare şi luarea la evidenţă în calitate de producător al produsului cu denumire de origine
protejată sau indicaţie geografică protejată să fie accesibilă pentru solicitanţi.

Recomandarea: Identificarea unui set de cerinţe comune (formular de cerere, cerere-
tip, documente anexate comune, proceduri de bază) cu posibilitatea adaptării pentru
fiecare autoritate competentă în parte în funcţie de produs.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

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

Pct.2 subpct.4) din proiect de modificare a pct.12 din Regulament: „…cuvintele
„specificate în” se substituie cu cuvintele „desemnate în conformitate cu”. 

Pentru a asigura claritatea normei, este necesară indicarea subpunctului la care se operează
modificarea. 

Recomandarea: Completarea normei înainte de sintagma „cuvintele „specificate în” cu
cifra „5)”. 

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 superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Decembrie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

