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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar
veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a

unor boli la animale şi măsurile specifice referitoare la boala
veziculoasă a porcului

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 transpune prevederile Directivei 92/119/CEE a
Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere
a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62/69 din 15 martie 1993.
În context, scopul principal al proiectului îl constituie asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă
şi securitate a produselor alimentare de origine animală, care va spori nivelul de protecţie a
consumatorilor finali.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea elaborării şi promovării proiectului, fiind întrunite exigenţele legale ale normei
art.37 al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, acest fapt fiind
indicat în nota informativă, însă argumentat insuficient.
Autorul nu determină nici prin proiect, nici în nota informativă care din bugetele componente
ale bugetului naţional urmează a fi administrat pentru realizarea măsurilor de combatere a
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unor boli la animale şi măsuri necesare referitoare la boala veziculoasă a porcului, nefiind
prevăzută nici instituţia care va fi obligată să suporte aceste cheltuieli. Expresia utilizată de
autor „din alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare” are un sens confuz.
Ca urmare, este necesar de indicat în nota informativă bugetul care urmează a fi administrat
pentru implementarea noilor prevederi şi instituţia care va suporta cheltuielile necesare.
De asemenea, urmare faptului că aplicarea prevederilor proiectului presupune resurse
financiare şi din alte surse, autorul va argumenta temeinic şi va indica sursa, din ce este
formată aceasta şi cadrul legal relevant.

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

Prevederile proiectului nu contravin 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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie proiectul a fost regăsit pe pagina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
cu respectarea cerinţelor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în
procesul decizional. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 4 al proiectului normei sanitar veterinare „ La stabilirea momentului
pătrunderii în exploataţie a agentului etiologic al bolii prezentei sau suspecte,
notificabile se ia în consideraţie durata perioadei de incubaţie, care constituie pentru:”

Autorul utilizează expresia „agent etiologic” neconsacrată în legislaţie şi în proiect, însă
aplicată în practică.

Recomandarea: Recomandare: Definirea în proiect a noţiunii de „agent etiologic”. 

2. Conflicte ale normelor de drept
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Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La punctul 12 subpunctul 1) al proiectului normei sanitar veterinare „pct. 5 al prezentei
Norme, ori de la cea din urmă la alte exploataţii, ca rezultat al mişcării persoanelor,
animalelor sau transportului, ori pe orice altă cale, exploataţiile respective se pun sub
supraveghere oficială, conform pct. 5 al prezentei Norme, pînă cînd suspiciunea
prezenţei bolii în exploataţie nu a fost oficial confirmată”

Nu este clară trimiterea „se pun sub supraveghere oficială, conform pct.5 al prezentei
Norme”, deşi punctul 5 indică obligaţia de notificare a Agenţiei în cazul prezenţei sau
suspiciunii prezenţei uneia din bolile, specificate în Norma sanitar veterinară, fără a
concretiza condiţiile care impun de a pune sub supraveghere oficială exploataţia. 

Recomandarea: Recomandare: Concretizarea trimiterii astfel ca prezenta normă
sanitar veterinară să conţină detalii necesare şi să reglementeze clar condiţiile ce se
impun pentru a pune sub supraveghere oficială exploataţia.
Aceeaşi propunere se referă şi la subpunctul 2) al prezentului punct, la punctul 13.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La punctul 7 al proiectului normei sanitar veterinare „Odată cu notificarea suspiciunii
sau prezenţei uneia din bolile, specificate în prezenta Normă, Agenţia pune exploataţia
sub supraveghere oficială şi impune:”

Formula propusă de către autor prin sintagma „impune” nu stabileşte subiectul care va fi
obligat de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor să realizeze măsurile impuse
prin noile prevederi.

Recomandarea: Recomandare: Completarea proiectului cu o normă ce va stabili
subiectul responsabil de respectarea cerinţelor impuse de către Agenţie, drepturile şi
obligaţiile acestuia.

La punctul 11 al proiectului normei sanitar veterinare “Agenţia asigură instituirea unui
centru de criză, responsabil pentru coordonarea completă a tuturor măsurilor
necesare pentru eradicarea de urgenţă a bolilor, specificate în prezenta Normă şi
efectuarea anchetei epizootologice pentru stabilirea:”

În formula propusă de autor „instituirea unui centru de criză” nu este clar modul de formare a
centrului, componenţa acestuia, atribuţiile, etc., care se cer a fi reglementate pentru a
exclude orice interpretări echivoce în ceea ce priveşte atribuirea responsabilităţii de
coordonare a măsurilor ce sunt necesare a fi efectuate pentru eradicarea de urgenţă a
bolilor.

Recomandarea: Recomandare: Reglementarea normei privind modul de instituire a
centrului de criză, componenţa, atribuţiile acestuia, drepturile şi obligaţiile, etc. 

La punctul 28 subpunctul 2) al proiectului normei sanitar veterinare „inspectarea
periodică a exploataţiilor care au animale din speciile susceptibile de boală,
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examinarea clinică a acestor animale incluzînd, dacă este necesar, recoltarea de probe
pentru examinarea de laborator; ţinerea unui registru al inspecţiilor şi observaţiilor
făcute în timpul acestora, frecvenţa lor fiind direct proporţională cu gravitatea
epizootiei în acele exploataţii cu riscul cel mai mare”

Sintagma „inspectare periodică” stabileşte frecvenţa şi termene de aplicare abuzivă de către
Agenţie a unor măsuri, fără a impune criterii clare pentru asemenea inspectări.

Recomandarea: Recomandare: Substituirea cuvîntului „periodic” şi stabilirea unor
termene şi perioade exacte de aplicare de către Agenţie a măsurilor respective. 

La punctul 28 subpunctul 6) litera a) aliniatul 3 al proiectului normei sanitar veterinare
„în circumstanţe excepţionale porcii pot fi transportaţi direct la alte clădiri localizate în
cadrul zonei de protecţie, cu condiţia să fie efectuate: o inspecţie a tuturor porcilor din
exploataţii, o examinare clinică a porcilor ce urmează să fie mutaţi, cu rezultate
negative, precum şi identificarea fiecărui porc.”

Expresia utilizată de autor “circumstanţe excepţionale” în norma prenotată ar putea fi
înţeleasă confuz şi crea condiţii care sunt dificil de realizat în lipsa unei reglementări clare în
acest sens. Considerăm că acest termen urmează a fi justificat de autor şi prezentate
categorii de circumstanţe care sunt recunoscute „excepţionale”.

Recomandarea: Recomandare: Propunem completarea normei cu lista circumstanţelor
care sunt recunoscute excepţionale în cazul transportării porcilor direct la alte clădiri
localizate în cadrul zonei de protecţie.

La punctul 28 subpunctul 6) litera b) al proiectului normei sanitar veterinare „marcarea
şi tratarea cărnii provenită de la porcinele menţionate conform legislaţiei specifice cu
privire la problemele de sănătate ce afectează comerţul cu carne proaspătă în unitatea
desemnată de autoritatea competentă, aceasta fiind trimisă către unitatea menţionată,
cu condiţia ca transportul să fie sigilat înainte de plecare şi să rămînă sigilat pe tot
parcursul transportului, însoţită de o justificare adecvată.”

Formula propusă de autor prin textul "unitatea desemnată de autoritatea competentă" este
echivocă, nefiind clar modul de desemnare a acestei unităţi de către Agenţie, conform căror
criterii de eligibilitate,etc. 

Recomandarea: Recomandare: Substituirea sintagmei „unitatea desemnată” şi
concretizarea autorităţii din care va face parte unitatea desemnată.  

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La punctul 6 al proiectului normei sanitar veterinare „În cazul prezenţei sau suspiciunii
prezenţei uneia din bolile, specificate în prezenta Normă la unul sau mai multe animale
dintr-o exploataţie, Agenţia se asigură că medicul veterinar oficial, efectuează
imediat:” 

Stabilirea termenului de „imediat” pentru efectuarea de către medicul veterinar a măsurilor
stabilite de prezenta normă, fără a indica perioade concrete de realizare a măsurilor va pune
în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor, or îndeplinirea măsurilor prevăzute prea repede
sau cu întîrziere va genera riscul de neeliminare a bolii.  

Recomandarea: Recomandare: Stabilirea unor termene exacte în dependenţă de
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fiecare măsură ce se impune a fi efectuată de către medicul veterinar oficial.  

La punctul 7 subpunctul 8) al proiectului normei sanitar veterinare “aplicarea oricărei
dintre măsurile prevăzute în prezentul punct altor exploataţii, dacă localizarea lor,
configuraţia sau contactele acestora cu exploataţia unde boala este suspectată
motivează suspiciunea unei posibile contaminări”

Analizînd cadrul legal existent s-a stabilit că legislatorul defineşte clar în art.2 al Legii nr.
nr.221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, exploataţia ca fiind orice
unitate, întreprindere, construcţie sau, în cazul fermelor în aer liber, orice loc amenajat sau
neamenajat în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale. Respectiv, prin utilizare de
către autor a sintagmei „altor exploataţii” stabileşte probabilitatea aplicării măsurilor şi pentru
proprietăţi private. Or, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor
sale. Nimeni nu poate să fie privat de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică
şi în condiţiile prevăzute de lege şi principiile generale de drept internaţional (art.1 al
Protocolului 1 la CEDO).

Recomandarea: Recomandare: Reglementarea normei ce va stabili exhaustiv
categoria altor exploataţii.
Aceeaşi propunere se referă şi la punctul 12 din proiect.

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

Oxana Vameş
inspector principal

01 Iulie 2016

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