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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

ordinului cu privire la aprobarea Procedurii generale privind
"Suspendarea/interzicerea activităţii unităţilor din domeniul

sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor"
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, ceea ce corespunde art.
10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice centrale
şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop reglementarea acţiunilor
întreprinse de către inspectorii subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor (STSA)
privind suspendarea/interzicerea activităţii unităţilor din domeniul sanitar veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor, în cazul încălcării cerinţelor legislaţiei din domeniul sanitar veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor, pe întreg lanţ alimentar.

d. Suficienţa argumentării. Referitor la nota de argumentare a proiectului, autorul nu a
respectat prevederile art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care statuează că
concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ, grupul de lucru întocmeşte o notă de
argumentare, semnată de persoana responsabilă. Astfel, autorul urma să prezinte nota de
argumentare concomitent cu proiectul.
Considerăm că proiectul este binevenit, dar necesită să fie revizuit prin prisma legislaţiei în
vigoare şi a recomandărilor care sunt expuse în compartimentul „Evaluarea în fond” al
raportului de expertiză anticorupţie. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public
naţional.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele autorităţilor competente prin reglementarea procedurii de
suspendare/interzicere a activităţii unităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor întru protejarea consumatorilor. Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul
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. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile art.8-11 ale 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. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă nu erau plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor: www.ansa.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3 din procedură, definiţia „suspendarea activităţii - măsura de suspendare a
activităţii prin emiterea ordonanţei al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 cu
menţinerea autorizaţiei sanitar - veterinare;”

Definiţia „suspendarea activităţii” expusă în pct.2 al procedurii nu redă clar sensul acesteia.
Potrivit art.17 alin.(1) al Legii nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător, suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător
semnifică sistarea temporară a valabilităţii şi/sau retragerea licenţei/autorizaţiei pentru
activitatea de întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la
nivel de întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia. Totodată, menţionăm
că art.18 cu indicele 2 alin.(3) al Legii nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-
veterinară stabileşte că în toate cazurile suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinară de
funcţionare se efectuează doar pentru activităţile care nu îndeplinesc condiţiile de autorizare.
Aşadar, suspendarea activităţii reprezintă sistarea temporară a valabilităţii şi/sau retragerea
autorizaţiei sanitar - veterinare doar pentru activităţile care nu îndeplinesc condiţiile de
autorizare, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de
întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia. Astfel, măsura de suspendare
a activităţii se efectuează prin emiterea ordonanţei al cărei model este prevăzut în Anexa nr.
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2.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască definiţia avînd în vedere cadrul
legislativ naţional în vigoare. De ex. „suspendarea activităţii - reprezintă sistarea
temporară a valabilităţii şi/sau retragerea autorizaţiei sanitar - veterinare doar pentru
activităţile care nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, fapt ce are ca efect
imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de întreprindere sau de unitate
funcţională autorizată a acesteia. Astfel, măsura de suspendare a activităţii se
efectuează prin emiterea ordonanţei al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2.

La pct.6 subpct.2 din procedură, cuvîntul “recontrol”

La punctul 6 din procedura citată, este utilizat termenul de “recontrol”, termen neconsacrat în
legislaţia din domeniul controalelor oficiale. Potrivit art.2 al Legii 131 din 08.06.2012 privind
activitatea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, este definit termenul de
control repetat, termen care urmează să fie utilizat în legislaţia secundară din domeniu, întru
evitarea interpretărilor multiple.

Recomandarea: Propunem să fie substituit termenul de “recontrol” cu termenul de
“control repetat”

La pct.7 din procedură, „3. Ordonanţa este depusă la mapa Şefului STSA în vederea
semnării şi ştampilării;”

Potrivit art.46 alin.(2) al Legii 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, textul punctelor trebuie să aibă
un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. Astfel,
propunem autorului să reformuleze norma citată întru stabilirea clară, a etapei de semnare şi
ştampilare a ordonanţei de către şeful STSA.

Recomandarea: Propunem să fie reformulată norma, astfel: „ordonanţa este semnată
şi ştampilată de către Şeful STSA”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Obiecţie generală asupra sintagmei „suspendarea activităţii unităţilor din domeniul
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor” din cadrul procedurii

Considerăm că utilizarea sintagmei „suspendarea activităţii unităţilor din domeniul sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor” din cadrul procedurii va genera incertitudine şi
confuzii în aplicare, deoarece o serie de acte legislative reglementează suspendarea
valabilităţii actului permisiv pentru activitatea unităţilor. În acest context, relatăm că art.10 al
Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
prevede suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv, iar actul permisiv este
documentul sau înscrisul constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte
juridice şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea,
desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei
activităţi. Actul permisiv poate avea formă de autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare,
coordonare, brevet, de atestat de calificare. Totodată, art.18 cu indicele 2 al Legii nr.221 din
19.10.2007 prevede suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare.
Într-o altă ordine de idei, accentuăm că sunt neconcordanţe la nivel legislativ, precum art.30
alin.(2) lit.e) şi f) al Legii nr.50 din 28.03.2013 prevede suspendarea activităţii sau închiderea
totală ori parţială a întreprinderii în cauză, pînă la înlăturarea neconformităţilor şi
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suspendarea sau retragerea aprobării întreprinderii.
Astfel, utilizarea termenilor diferiţi în ceea ce priveşte sistarea temporară a valabilităţii
autorizaţiei de funcţionare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, va
crea impedimente la realizarea scopului propus.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască sintagma „suspendarea activităţii
unităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor” şi legislaţia
care reglementează acest domeniu, astfel încît să fie o coerenţă şi stabilitate a
prevederilor.

La pct.3 din procedură, noţiunea „document permisiv - document oficial ce permite
desfăşurarea activităţii în domeniul sanitar veterinar/siguranţei alimentelor exprimat
prin autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare sau certificat de înregistrare oficială
pentru siguranţa alimentelor emis de Subdiviziunile raionale/municipale pentru
Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”

În definirea noţiunii de „document permisiv” este menţionat ca document oficial şi certificatul
de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor emis de Subdiviziunile
raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor” ce permite desfăşurarea activităţii în domeniul sanitar
veterinar/siguranţei alimentelor. Examinînd legislaţia naţională din domeniul respectiv,
stabilim că actele legislative primare nu stabilesc Subdiviziunilor raionale/municipale pentru
Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor dreptul de a
elibera un act oficial (certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor) care
permite desfăşurarea activităţii unităţilor în domeniul sanitar veterinar/siguranţei alimentelor.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă sintagma „sau certificat de
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor” în vederea corespunderii noţiunii cu
legislaţia naţională în domeniul sanitar veterinar şi siguranţei alimentelor.

Anexa nr.2 din procedură, 

Atenţionăm că anexa nr.2 din procedură „Ordonanţă privind suspendarea activităţii unităţilor
din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor” vine în contradicţie cu
prevederile Legii nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, inclusiv cu
anexa nr.5 care stabileşte modelul „Ordonanţei de suspendare a autorizaţiei sanitar-
veterinare de funcţionare”. Astfel, avînd în vedere că procedura respectivă prevede
suspendarea şi pentru domeniul sanitar-veterinar, aceasta trebuie să corespundă actului
legislativ care reglementează acest domeniu întru evitarea dublării prevederilor diferite care
să pericliteze şi să distorsioneze activitatea autorităţilor competente la efectuarea
controalelor.

Recomandarea: Propunem să fie ajustată anexa nr.2 la prevederile Legii nr.221 din
19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

Obiecţie generală asupra procedurii, 

Atît denumirea procedurii, cît şi în conţinutul acesteia este prevăzută măsura de interzicere a
activităţii unităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Prin urmare,
proiectul la pct.5 prevede, ca în cazul în care, în urma controalelor efectuate de către STSA,
se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, fapt ce se notifică
operatorului economic verificat şi se dispune măsura de interzicere a desfăşurării activităţii
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operatorului economic.
Luînd în considerare obiectivul principal al procedurii respective privind punerea în executare
a prevederilor Legii nr.113 din 18.05.2012, nr.50 din 28.03.2013 şi nr.221 din 19.10.2007
stabilim că normele primare acestui domeniu nu reglementează dreptul autorităţilor
competente de a interzice activitatea unităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor, fapt ce contravin legilor menţionate.

Recomandarea: Recomandare. Propunem autorului să explice mai detaliat, avînd în
vedere legislaţia în vigoare din domeniu, semnificaţia termenului „interzicere” sau să
fie exclus.

La pct.2 din procedură, norma „Controalele oficiale se efectuează fără informare
prealabilă”

Semnalăm contradicţii legale în domeniul efectuării controalelor şi anume la efectuarea
acestora fără informare prealabilă a persoanelor care se supun controalelor. Prin urmare,
prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind activitatea controlului de stat asupra activităţii
de întreprinzător, scopul căreia constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional în
domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, se contrazic cu
prevederile Legii nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele
de sănătate şi de bunăstare a animalelor. În acest sens, remarcăm că sunt două tipuri de
controale: control planificat – care se efectuează conform datelor Registrului de stat al
controalelor şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu cel puţin 5 zile
lucrătoare şi control inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează,
în baza evaluării riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei
supuse controlului, pentru neadmiterea încălcării legislaţiei.
Astfel, norma statuată în procedură „Controalele oficiale se efectuează fără informare
prealabilă” corespunde parţial cu art.3 alin.(2) al Legii nr.50 din 28.03.2013, dar contravine
Legii nr.131 din 08.06.2012, fapt ce lasă loc de interpretări multiple în domeniul efectuării
controalelor oficiale.

Recomandarea: Luînd în considerare că Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor este inclusă în Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi
de acorda mandate de control în domeniul aferent, potrivit Legii nr.131 din 08.06.2012,
propunem autorului să revizuiască, să perfecteze şi să uniformizeze cadrul normativ
privind efectuarea controalelor, prin prisma celor evidenţiate, întru evitarea
contradicţiilor legislative.

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.3 din procedură, noţiunea „document permisiv - document oficial ce permite
desfăşurarea activităţii în domeniul sanitar veterinar/siguranţei alimentelor exprimat
prin autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare sau certificat de înregistrare oficială
pentru siguranţa alimentelor emis de Subdiviziunile raionale/municipale pentru
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Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”

În expunerea definiţiei „document permisiv” este utilizat ca document oficial ce permite
desfăşurarea activităţii în domeniul sanitar veterinar/siguranţei alimentelor autorizaţia sanitar-
veterinară de funcţionare sau certificatul de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor
emis de Subdiviziunile raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. În acest context, semnalăm că certificatul de
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor nu este reglementat legal, fapt ce va permite
Subdiviziunilor raionale/municipale pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor să acţioneze într-un mod discreţionar în avantajul sau
dezavantajul anumitor operatori din businessul alimentar. Astfel, lipsa cadrului legal va
conferi persoanelor responsabile de emiterea acestui act permisiv posibilitatea de a stabili
atribuţii excesive.

Recomandarea: Întru evitarea stabilirii atribuţiilor excesive în lipsa cadrului legal,
recomandăm să fie exclusă sintagma „sau certificat de înregistrare oficială pentru
siguranţa alimentelor”. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.5 subpct.4 al procedurii, „În Ordonanţă se indică neconformităţile cerinţelor
actelor normative şi legislative depistate (stabilite) în urma controlului oficial, şi se
stabileşte termenul de înlăturare a neconformităţilor: …”

Semnalăm că stabilirea termenului de înlăturare a neconformităţilor depinde de
neconformităţile cerinţelor actelor normative şi legislative depistate (stabilite) în urma
controlului oficial este una generală, fapt ce va acorda autorităţilor responsabile de
depistare/stabilire a neconformităţilor drepturi excesive. Astfel, trebuie să fie clar stabilite
neconformităţile care pot apărea, în funcţie de natura şi gravitatea acestora, pentru a le fi
atribuite termenii corespunzători într-un mod transparent.

Recomandarea: Pentru stabilirea clară a condiţiilor şi pentru a fi transparentă
realizarea acţiunilor autorităţilor competente, propunem autorului să fie enumerate
neconformităţile în funcţie de natura şi gravitatea acestora în dependenţă de termenul
stabilit.

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.
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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

11 Martie 2016

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