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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a

pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor
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 a fost elaborat întru realizarea pct.40 din
Planul Naţional de acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din
07.10.2014 şi are drept scop instituirea cadrului normativ privind imitaţiile de produse
alimentare, stabilind cerinţe în vederea interzicerii comercializării, importului, producerii şi
exportului produselor respective.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de
stat.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Potrivit prevederilor art.4 al Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător, analiza impactului de reglementare este unul din
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Alineatul (2) art.13 din lege

1



stabileşte că actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ.
La momentul expertizării proiectului, pe pagina web oficială a instituţiei se regăseşte analiza
preliminară a impactului de reglementare, care cuprinde argumente cu privire la necesitatea
elaborării Reglementării tehnice şi identifică posibile avantaje ale implementării acesteia:
instituirea unor norme clare, univoce şi transparente care va acoperi vidul normativ, similare
celor europene; stabilirea cerinţelor în vederea interzicerii comercializării, importului,
producerii şi exportului produselor respective, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a
intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa persoanelor; minimalizarea numărului de
accidente şi decese a copiilor care confundă imitaţiile de produse nealimentare cu produse
alimentare.

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

Normele reglementării tehnice promovează asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a
sănătăţii şi siguranţei consumatorilor, ceea ce corespunde interesului public general.

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. Se constată că proiectul expertizat 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.10 potrivit proiectului –
„În cazul în care, autoritatea de supraveghere a pieţei constată că lotul de produse
nealimentare corespunde descrierii stabilite la pct.4 din prezenta Reglementare
tehnică, aceasta emite prescripţii privind interzicerea comercializării, importului,
producerii, exportului şi retragerii de pe piaţă a întregului lot.”
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Potrivit prevederilor art.46, alin.(2) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, „Conţinutul
proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu
respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie…”
Din contextul normei menţionate supra, sintagma „emite prescripţii privind interzicerea
comercializării, importului, producerii, exportului şi retragerii de pe piaţă a întregului lot”
creează confuzii privind interpretarea acesteia, fapt ce-i atribuie un sens ambiguu.
Astfel, prin enumerarea dispoziţiilor prescripţiei, rezultă că autoritatea emite prescripţii privind
interzicerea retragerii de pe piaţă a lotului de produse.

Recomandarea: Se recomandă substituirea sintagmei „emite prescripţii privind
interzicerea comercializării, importului, producerii, exportului şi retragerii de pe piaţă a
întregului lot” cu sintagma „emite prescripţii privind interzicerea comercializării,
importului, producerii, exportului şi dispune retragerea de pe piaţă a întregului lot”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.12, potrivit proiectului –
„Agenţii economici se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate
pentru toate produsele nealimentare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.”

Din prevederile normei expertizate derivă că agenţii economici, de sine stătător, se obligă să
determine şi să aplice măsuri corective corespunzătoare pentru produsele nealimentare puse
la dispoziţie pe piaţă, situaţie care comportă potenţial coruptibil, avînd în vedere că este
incompatibilă cu art.7, alin.(4), lit.e), art.12, alin.(2) al Legii nr.7 din 26.02.2016 privind
supravegherea pieţei în ceea ce priveşte produsele nealimentare, (în vigoare din
01.04.2017), care statuează că autorităţile de supraveghere a pieţei aplică măsurile
corective, pentru a asigura că produsele sunt conforme cu cerinţele esenţiale şi verifică dacă
aceste măsuri sunt aplicate în mod efectiv, iar agenţii economici sînt obligaţi să
interacţioneze în mod eficient unii cu alţii în cadrul măsurilor corective aplicate.

Recomandarea: În scopul evitării unui potenţial conflict care ar oferi posibilitatea
alegerii abuzive a normei aplicabile, recomandăm organului emitent redactarea normei
respective cu următorul conţinut: „Agenţii economici se asigură că produsele
nealimentare puse la dispoziţie pe piaţă corespund cerinţelor prezentei Reglementări
tehnice”.

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.10, potrivit proiectului –
„În cazul în care, autoritatea de supraveghere a pieţei constată că lotul de produse
nealimentare corespunde descrierii stabilite la pct.4 din prezenta Reglementare
tehnică, aceasta emite prescripţii privind interzicerea comercializării, importului,
producerii, exportului şi retragerii de pe piaţă a întregului lot.”

Se constată atribuirea unei competenţe discreţionare Agenţiei pentru Protecţia
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Consumatorului la emiterea prescripţiilor privind interzicerea comercializării, importului,
producerii şi exportului produselor nealimentare, or, avînd în vedere specificul pieţei şi
corespunderii majorităţii produselor nealimentare cu pct.5 din Reglementarea tehnică, ar
urma retragerea în masă a produselor puse la dispoziţie pe piaţă.

Recomandarea: Prezenta recomandare nu are scopul de a limita sau restricţiona
competenţele autorităţii de supraveghere a pieţei, ci vine doar să concretizeze
circumstanţele în care ar avea loc emiterea unor astfel de prescripţii.
Astfel, se prezintă spre examinare următorul conţinut al normei prenotate: „În cazul în
care, autoritatea de supraveghere a pieţei, în urma evaluării riscurilor, constată că lotul
de produse nealimentare corespunde descrierii stabilite la pct.4 din prezenta
Reglementare tehnică şi prezintă risc pentru sănătatea ori siguranţa persoanelor,
aceasta emite prescripţii privind interzicerea comercializării, importului, producerii,
exportului şi dispune retragerea de pe piaţă a întregului lot.”

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 August 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

