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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 Sănătăţii.

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 are drept scop aprobarea Regulamentului
sanitar privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi armonizarea
cadrului legislativ naţional cu legislaţia comunitară în domeniul produselor biocide.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii
oamenilor, animalelor, mediului şi va dezvolta cadrul normativ existent în domeniul
produselor biocide cu anumite cerinţe specifice.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că nota informativă a proiectului este
argumentată, fiind respectat art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Autorul, a relatat
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, gradul de compatibilitate cu reglementările
legislaţiei comunitare, principalele prevederi şi elementele noi, fundamentarea economico-
financiară a acestuia.
Totodată, analizînd conţinutul Regulamentului au fost evidenţiate incompatibilităţi, care
demonstrează că promovarea proiectului în condiţiile actuale ale legislaţiei naţionale este
prematură şi nu poate fi încadrată legal, deoarece este necesar să fie adoptată legea privind
substanţele chimice care să prevadă reglementări primare şi generale în activitatea de
întreprinzător în domeniul produselor chimice. Ulterior urmează să fie aprobate condiţiile
sanitare ale produselor biocide, care fac parte din produsele chimice. Incompatibilităţile sunt
relatate mai detaliat în capitolul II „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235/20.07.2006.

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

Proiectul promovează interesele generale ale societăţii, prin stabilirea unor cerinţe sanitare
privind punerea la dispoziţie şi utilizarea produselor biocide, care să asigure protecţie
sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului.

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. La momentul examinării, proiectul şi
nota informativă erau publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.gov.md şi pe portalul
guvernamental www.particip.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.6 din proiectul Regulamentului, „Cu excepţia prevederilor expres contrare
prevăzute de prezentul Regulament, cerinţele prezentului Regulament nu se aplică
produselor biocide sau articolelor tratate cu ele care sunt atribuite la următoarele:[...]” 

Semnalăm că norma prenotată denotă incertitudine şi incoerenţă în exprimarea conţinutului
acesteia, fapt ce va crea multiple confuzii la aplicare. Astfel, textul normei se expune în limbă
simplă, clară şi concisă, pentru a exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor
gramaticale şi de ortografie, potrivit art.46 alin.(2) din Legea nr.317 din 18 iulie 2003.

Recomandarea: Pentru claritatea exprimării, recomandăm reformularea normei citate
„Excepţie de la prevederile prezentului Regulament sunt următoarele:[...]”

La subpct.11) al pct.6 din proiectul Regulamentului sintagma „securitatea jucăriilor”
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Termenul de „securitatea jucăriilor” utilizat în proiect, diferă de termenul prevăzut în Hotărîrea
Guvernului nr.808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa
jucăriilor. Prin urmare, în actul normativ în vigoare, care reglementează acest domeniu, se
foloseşte termenul de „siguranţa jucăriilor”. Pentru unul şi acelaşi fenomen în legislaţie se vor
utiliza termeni identici, fapt pentru care propunem autorului să ia în considerare
recomandarea înaintată.

Recomandarea: Întru utilizarea termenilor uniformi şi constanţi în legislaţia naţională,
propunem autorului să substituie cuvîntul „securitatea” cu „siguranţa”.

La pct.11 din proiectul Regulamentului, „În cazurile ce ţin de securitatea şi siguranţa
ţării, se permite exceptarea de la prevederile prezentului Regulament a produselor
biocide sau articolelor tratate cu biocide.”

Norma prenotată permite exceptarea de la prevederile prezentului Regulament a produselor
biocide sau articolelor tratate cu biocide, doar în cazurile ce ţin de securitatea şi siguranţa
ţării. Considerăm că această prevedere este confuză şi denotă incertitudine, deoarece nu
stabileşte clar cazurile, condiţiile şi procedura în care se admite exceptarea de la prevederile
Regulamentului, fapt ce ar permite autorităţilor responsabile să interpreteze norma diferit şi
să aplice în favoarea anumitor grupuri de interese care să avantajeze sau dezavantajeze
subiecţii implicaţi la plasarea/punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
sau articolelor tratate cu biocide.

Recomandarea: În vederea aplicării corecte a prevederilor Regulamentului,
recomandăm autorului să stabilească clar prevederile referitor la cazurile, condiţiile şi
procedura în care se permite exceptarea de la prevederile prezentului Regulament a
produselor biocide sau articolelor tratate cu biocide.

La pct.13 subpct.4) şi 5) din proiectul Regulamentului,
4) substanţă activă existentă - substanţă care, la 14 mai 2000, exista pe piaţă UE drept
substanţă activă a unui produs biocid în alte scopuri decît cele ştiinţifice sau decît
cele legate de activităţile de cercetare şi dezvoltare orientate către produse şi procese;
5) substanţă activă nouă - substanţă care, la 14 mai 2000, nu exista pe piaţă UE drept
substanţă activă a unui produs biocid în alte scopuri decît cele ştiinţifice sau decît
cele legate de activităţile de cercetare şi dezvoltare orientate către produse şi
procese; 

Semnalăm că sintagmele „la 14 mai 2000, exista pe piaţa UE drept substanţă activă a unui
produs biocid” şi „la 14 mai 2000, nu exista pe piaţa UE drept substanţă activă a unui produs
biocid” în noţiunile citate supra, sunt ambigui şi necesită a fi revizuite pentru a putea fi
laconice, clare şi încadrate în legislaţia naţională. Noţiunile respective au fost preluate din
directivele Uniunii Europene care sunt caracteristice Statelor Membre ale UE. Astfel, acestea
redau un sens ambiguu şi confuz, deoarece nici un act legislativ naţional nu reglementează
anumite limite de reglementare (pînă sau după 14 mai 2000) în domeniul produselor chimice,
inclusiv a produselor biocide sau articolelor tratate cu biocide. În acest sens, menţionăm că
Republica Moldova nu este un Stat Membru al UE, prin urmare, nu este obligată să
transpună în mod strict directivele UE, ci doar să ia în considerare prevederile care se conţin
în astfel de instrumente, întru apropierea cadrului legislativ naţional cu cel comunitar. 

Recomandarea: Propunem autorului să ajusteze noţiunile subpct.4) şi 5) al pct.13 din
proiectul Regulamentului la cadrul legislativ naţional, astfel încît să fie explicite şi
temeinice.

La pct.74 din proiectul Regulamentului, „Prin derogare de la pct.21, alin 1) al
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prezentului Regulament, Guvernul poate, prin acte de punere în aplicare, să permită
MS să înregistreze un produs biocid care conţine o substanţă activă neaprobată, în
cazul în care este convinsă că respectiva substanţă activă este esenţială pentru
protecţia patrimoniului cultural şi nu sunt disponibile alte alternative pentru
protecţie.” 

Evidenţiem că autorul utilizează sintagma „protecţia patrimoniului cultural” care nu
corespunde scopului şi obiectivului prezentului proiect, fapt ce poate să inducă la interpretări
diferite şi confuze.

Recomandarea: Propunem autorului să substituie sintagma „protecţia patrimoniului
cultural” cu „protecţia sănătăţii umane, animalelor şi mediului.”

2. Conflicte ale normelor de drept

La anexa nr.2 Titlul I „PRODUSE CHIMICE” din proiectul Regulamentului,

Considerăm că denumirea Titlului I „PRODUSE CHIMICE” nu este compatibilă cu cerinţele
privind informaţiile referitoare la produsele biocide expuse în anexa nr.2 al Regulamentului
sanitar privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. La fel,
conchidem că autorul în contextul acestei anexe utilizează termenii de „produse chimice” sau
„substanţe chimice”, fapt ce relevă o incertitudine asupra domeniului de realizare a
prevederilor proiectului, deoarece produsele chimice - reglementează un segment mai larg
care include şi produsele biocide. În acest sens, menţionăm că proiectul de lege privind
substanţele chimice care urmează să reglementeze acest domeniu, nu a fost adoptat, iar
trimiterile care se fac, nu pot fi încadrate în legislaţia în vigoare, deoarece nu produc efecte
juridice.
Prin urmare, domeniul substanţelor chimice, inclusiv produsele biocide, nu poate fi
reglementat doar în baza Legii nr.10 din 13 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, acesta urmează să fie reglementat printr-o lege specială în vigoare.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască anexa nr.2 Titlul I „PRODUSE
CHIMICE” din proiectul Regulamentului, astfel încît să se încadreze juridic în legislaţia
naţională.

Obiecţie generală la proiect, 

În cuprinsul proiectului autorul face trimitere expresă la Directivele UE (de ex. Directiva
1999/45/CE, Directiva 2000/54/CE, Directiva 98/83/CE, Directiva 2010/63/CE, Directiva
2004/10/CE) şi Regulamentele UE (de ex. Regulamentul (CE) nr. 440/2008, Regulamentul
UE nr.528/2012), fapt ce contravine tehnicii de armonizare a actelor normative naţionale şi
este inadmisibil într-un act normativ naţional. Astfel, proiectul urmează să facă trimitere doar
la actele naţionale în vigoare, care au fost ajustate la actele comunitare, potrivit Hotărîii
Guvernului nr.1345 din 24.11.2006.

Recomandarea: Propunem autorului să substituie în proiect trimiterile la directivele şi
regulamentele comunitare cu actele normative naţionale în vigoare.

Obiecţie generală asupra proiectului,

Considerăm că promovarea acestui proiect este prematură, deoarece este necesară
adoptarea de către Parlament a unui proiect de lege privind substanţele chimice, fapt care
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este stabilit în 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, pentru trimestrul II, 2016, iar ulterior în baza
reglementărilor legale se vor elabora şi promova normele sanitare ce ţin de punerea la
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, în trimestrul IV, 2016.
În acest context, potrivit art.7 din Legea nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător, condiţiile tehnice, sanitare, standardele, alte
documente similare (în continuare – documente normativ-tehnice) sînt obligatorii în cazul în
care sînt stabilite prin legi. La fel, pct.3 din Hotărîrea menţionată stipulează că „Punerea în
aplicare a prevederilor actelor normative/legislative respective vor fi efectuate în trimestrul II,
2017.
Totodată, menţionăm că potrivit art.14 alin.(1) al Legii cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235 din 20 iulie 2006, normele materiale şi
procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra
afacerii, se stabilesc prin legi. Prin urmare, noul proiect de act normativ (secundar) stabileşte
proceduri de înregistrare şi punere la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide (ambalare,
etichetare şi registrul naţional al produselor biocide), precum şi procedura privind depunerea
şi evaluarea cererilor de înregistrare a acestora, reglementări care urmează să fie prevăzute
doar într-un act legislativ primar.
În scopul respectării raţionamentelor tehnicii legislative, semnalăm că proiectul de act
normativ urmează să fie promovat doar după adoptarea Legii substanţelor chimice.

Recomandarea: În scopul evitării unui conflict normativ între actul normativ primar şi
cel secundar, propunem autorului să promoveze proiectul doar după adoptarea de
către Parlament a Legii privind substanţele chimice.

Obiecţie asupra proiectului hotărîrii Guvernului,

În proiectul hotărîrii Guvernului se propune o listă a contrasemnatarilor acesteia, precum:
viceprim-ministru, ministrul Economiei, miniştrii Sănătăţii, Mediului, Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor şi directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA).
Procedura de contrasemnare a proiectului de hotărîre la nivelul executivului este
reglementată de art.102 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova „Hotărîrile şi ordonanţele
adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au
obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” Şi
de art.55 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 „Hotărîrile Guvernului se semnează
de prim-ministru. În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la
Guvern, unele hotărîri se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în
aplicare.”. Prin urmare, deşi contrasemnarea hotărîrii de Guvern este o condiţie esenţială a
validităţii acesteia şi obligatorie, prin care contrasemnatarii (miniştrii) îşi asumă
responsabilitate pentru executarea hotărîrii (pentru aplicarea corectă şi eficientă a
prevederilor), se constată că contrasemnarea respectivului proiect de către directorul general
al ANSA contravine prevederilor legale menţionate supra.

Recomandarea: Se propune autorului să excludă sintagma ce vizează contrasemnarea
proiectului de către „Director general Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Iurie CARP”.

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

La pct.67 din proiectul Regulamentului, „Cererea trebuie să fie însoţită de plata
tarifelor care trebuie să fie achitate pentru expertiza sanitară în scopul înregistrării
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produsului biocid în corespundere cu Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera
sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011.”

Se stipulează că cererea trebuie să fie însoţită de plata tarifelor care trebuie să fie achitate
pentru expertiza sanitară în scopul înregistrării produsului biocid în corespundere cu Lista şi
tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011. Însă, analizînd Lista şi tarifele
serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, stabilite
prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011, constatăm că aceasta include doar tarife
pentru produsele biodistructive, şi nu biocide, la pct.184 „Determinarea acţiunii bactericide şi
bacteriostatice” şi la pct.220 „Expertiza sanitară în scopul înregistrării de stat a produselor
biodistructive”. Prin urmare, normele proiectului fac trimitere la Hotărîrea Guvernului nr.533
din 13 iulie 2011, care conţine tarife, dar pentru alte tipuri de produse, precum produsele
biodistructive. Reiese că normele Hotărîrii Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 urmează să fie
modificate şi completate în conformitate cu termenii utilizaţi din proiect, fapt ce denotă ca
normele respective sunt norme în alb.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască norma prenotată, astfel încît să fie
exclusă norma în alb.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.25 din proiectul Regulamentului, „Fără a aduce atingere pct.21 şi pct.24 al
prezentului Regulament, un produs biocid poate fi înregistrat atunci cînd condiţiile
prevăzute la pct.21, alin.2), lit.c) şi d) al prezentului Regulament nu sunt îndeplinite
integral sau poate fi înregistrat pentru punerea la dispoziţie pe piaţă pentru utilizarea
de către publicul larg atunci cînd criteriile prevăzute la pct. 24, alin.3) al prezentului
Regulament sunt îndeplinite, în cazul în care neînregistrarea produsului biocid ar duce
la consecinţe negative disproporţionate pentru societate faţă de riscurile care
ameninţă sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul în cazul utilizării produsului
biocid în condiţiile prevăzute de certificat.”

Atenţionăm că prevederile pct.25 din proiect redau incertitudine ce ţine de posibilitatea
înregistrării produsului biocid atunci cînd condiţiile nu sunt îndeplinite integral sau poate fi
înregistrat în cazul în care neînregistrarea acestuia ar duce la consecinţe negative
disproporţionate pentru societate faţă de riscurile care ameninţă sănătatea umană, sănătatea
animală sau mediul în cazul utilizării produsului biocid. Nestabilirea condiţiilor clare de
înregistrare a produselor biocide şi acordării anumitor exceptări care nu stabilesc persoanele
responsabile şi criteriile de luarea deciziei de înregistrare va oferi interpretări normei
prenotate, care la aplicare poate să genereze ambiguitate administrativă şi să favorizeze
introducerea pe piaţă a anumitor produse biocide care nu îndeplinesc condiţiile generale
pentru a fi înregistrate.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască norma citată pentru a nu acorda
discreţie persoanelor responsabile în aplicarea acesteia, deoarece caracterul relativ va
avea impact negativ la implementarea proiectului.

La pct.72 din proiectul Regulamentului, „Prin derogare de la pct.14-20, pct.21 alin.1),
5), 6) şi pct 23-30 ale prezentului Regulament, MS poate permite, pentru o perioadă de
maximum 180 de zile, punerea la dispoziţie pe piaţă sau utilizarea unui produs biocid
care nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrare prevăzute în prezentul Regulament,
în vederea unei utilizări limitate şi controlate, sub supravegherea MS şi sau MM, şi/sau
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MAIA (după caz), dacă această măsură se dovedeşte necesară ca urmare a existenţei
unui pericol pentru sănătatea publică sau animală sau pentru mediu, care nu poate fi
controlat prin alte mijloace care se aprobă prin decizia Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale.”

Menţionăm că permisiunea de către Ministerul Sănătăţi de punere la dispoziţie pe piaţă sau
utilizare a unui produs biocid care nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrare prevăzute în
prezentul Regulament, în vederea unei utilizări limitate şi controlate, sub supravegherea MS
şi sau MM, şi/sau MAIA (după caz), este echivocă şi excesivă, deoarece stabileşte anumite
condiţii pentru înregistrare sub supravegherea ministerelor dar nu expune exact care sunt
atribuţiile şi responsabilităţile acestora. La fel, nu sunt clare nici componenţa, funcţiile,
atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale pe segmentul produselor
biocide, inclusiv cele neînregistrate şi puse la dispoziţie pe piaţă sau utilizate.

Recomandarea: În vederea clarificării şi precizării atribuţiilor şi responsabilităţilor
ministerelor implicate la punerea la dispoziţie pe piaţă sau utilizarea unui produs
biocid care nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrare prevăzute în prezentul
Regulament, inclusiv a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, propunem să fie stabilite
expres atribuţiile şi responsabilităţile acestora.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.42 din proiectul Regulamentului „MS ia o decizie cu privire la înregistrarea
produsului biocid în termen de 365 de zile de la validarea unei cereri în corespundere
cu pct.36 al prezentului Regulament, în conformitate cu pct.21-30 al prezentului
Regulament”
Pct.47 din proiectul Regulamentului „Suspendarea nu va depăşi 180 de zile în total, cu
excepţia cazului în care acest lucru este justificat de natura datelor solicitate sau de
circumstanţe excepţionale.”
Pct.51 din proiectul Regulamentului, „O cerere formulată de solicitantul certificatului
sau în numele acestuia care urmăreşte reînnoirea unui certificat pentru înregistrarea
produsului biocid este transmisă MS, prin intermediul ghişeului unic al CNSP, cu cel
puţin 550 zile înainte de data la care expiră certificatul respectiv.”

Considerăm că termenii stabiliţi pentru: 1) înregistrarea produsului biocid în termen de 365
de zile de la validarea unei cereri; 2) suspendarea ce nu va depăşi 180 de zile în total; 3)
pentru reînnoirea certificatului, se depune o cerere cu cel puţin 550 zile înainte de data la
care expiră certificatul respectiv, sunt exagerat de mari, fapt ce va crea condiţii dificile de
realizare a cerinţelor proiectului.
Totodată, potrivit art.6 alin.(2) al Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător „Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile
lucrătoare, dacă legea care guvernează domeniul respectiv nu prevede un alt termen,
începînd cu ziua înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv, dacă legile
care guvernează domeniul respectiv sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte nu prevăd altfel. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea
respectivă nu prevede altfel, la expirarea termenului de 10 zile se consideră că există
acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.”
Prin urmare, proiectul este un act normativ care urmează să fie aprobat de către executiv şi
trebuie să se încadreze în termenii stabiliţi de legea menţionată supra.

Recomandarea: Întru evitarea tergiversării procedurilor de înregistrare, suspendare şi
reînnoire a certificatelor produselor biocide, propunem autorului să instituie termeni
rezonabili care să corespundă termenilor stabiliţi în actele legislative naţionale în
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vigoare.

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

La pct.72 şi 74 din proiectul Regulamentului,
„Prin derogare de pct.14-20, pct.21 alin.1), 5), 6) şi pct 23-30 ale prezentului
Regulament, MS poate permite, pentru o perioadă de maximum 180 de zile, punerea la
dispoziţie pe piaţă sau utilizarea unui produs biocid care nu îndeplineşte condiţiile
pentru înregistrare prevăzute în prezentul Regulament, în vederea unei utilizări limitate
şi controlate, sub supravegherea MS şi sau MM, şi/sau MAIA (după caz), dacă această
măsură se dovedeşte necesară ca urmare a existenţei unui pericol pentru sănătatea
publică sau animală sau pentru mediu, care nu poate fi controlat prin alte mijloace
care se aprobă prin decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.”
„Prin derogare de la pct.21, alin 1) al prezentului Regulament, Guvernul poate, prin
acte de punere în aplicare, să permită MS să înregistreze un produs biocid care
conţine o substanţă activă neaprobată, în cazul în care este convins că respectiva
substanţă activă este esenţială pentru protecţia patrimoniului cultural şi nu sunt
disponibile alte alternative pentru protecţie.” 

Examinînd proiectul, inclusiv punctele prenotate supra, menţionăm că acestea nu stabilesc
clar atribuţiile, obligaţiile autorităţilor publice şi persoanelor responsabile de la Ministerul
Sănătăţii şi/sau Ministerul Mediului, şi/sau Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (după
caz)). Totodată, evidenţiem că nu este stabilită nici responsabilitatea părţilor implicate la
înregistrarea produselor biocide care nu îndeplinesc condiţiile pentru înregistrare (sau care
conţin substanţă activă neaprobată) şi ca urmare, acestea pot produce un pericol pentru
sănătatea publică sau animală, sau pentru mediu cu urmări grave. În acest context, lipsa
normelor care să stabilească responsabilitatea şi sancţionarea pentru fiecare parte implicată
la înregistrarea produselor biocide care nu îndeplinesc condiţiile legal stabilite, va da
posibilitate persoanelor interesate să înregistreze un număr mare de produse biocide de
acest fel, evitînd formalităţile legale şi favorizînd anumiţi agenţi economici.

Recomandarea: Recomandăm să fie stipulat expres în proiect responsabilităţile
autorităţilor publice şi persoanelor responsabile de punerea la dispoziţie pe piaţă sau
utilizare a unui produs biocid care nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrare
prevăzute în prezentul Regulament.

9. Alte obiecţii

La subpct.6) al pct.6 şi la subpct.20 al pct.13 din proiectul Regulamentului, „aditivi
alimentari, reglementaţi prin Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat
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prin Hotărîrea Guvernului nr.299 din 29.03.2013”

Analizînd subpunctele respective, stabilim că numărul Hotărîrii de Guvern la care se face
trimitere este incorect, s-au comis greşeli de redactare, fapt ce va genera neclaritate la
implementarea normei. Astfel, Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.229 din 29.03.2013. 

Recomandarea: Propunem autorului, la subpct.6) al pct.6 şi la subpct.20 al pct.13 să
substituie numărul Hotărîrii de Guvern „299” cu „229”, astfel încît să corespundă
legislaţiei naţionale.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Ianuarie 2016

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