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privind aparatele de cîntărit neautomate
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 este elaborat în scopul asigurării principiului
de liberă circulaţie a produselor, la recomandarea experţilor antrenaţi în proiectul TWINNING
„Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu practicile statelor
membre ale Uniunii Europene. Astfel, adoptarea proiectului vine să îndeplinească o parte
dintre angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de armonizare cu acquis-ul
comunitar pentru realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul este elaborat la recomandarea experţilor antrenaţi în
proiectul TWINNING „Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu
practicile statelor membre ale Uniunii Europene şi vine să îndeplinească o parte dintre
angajamentele asumate de către Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea
Europeană.
În acest sens, argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază temeiul
legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite
exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

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

În conformitate cu stipulările art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, proiectul în speţă
nu este însoţit de analiza impactului de reglementare. Deşi autorul menţionează în nota
informativă că Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 care se modifică prin proiectul
în cauză nu a intrat în vigoare, iar analiza preliminară a impactului de reglementare a fost
acceptată în cadrul şedinţei Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător, considerăm necesar efectuarea unei analize a impactului de reglementare şi
asupra proiectului în întregime întrucît normele acestuia promovează reglementări noi care
au tangenţă directă cu activitatea de întreprinzător.

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de desfăşurare a procesului
de efectuare a măsurărilor în domeniile de interes public cu aparatele de cîntărit neautomate
sigure. Astfel, promovarea acestuia nu este 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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La pct.2 alin.6) pct.4 cu indice 2 „un importator sau un distribuitor este considerat
producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi trebuie să respecte obligaţiile
prevăzute pentru producător la Capitolul II.1 cu indice 1 atunci cînd introduce pe piaţă
un aparat de cîntărit neautomat sub denumirea sau marca sa, ori modifică un aparat
de cîntărit neautomat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta
conformitatea acestuia cu prezenta Reglementare tehnică.

În varianta propusă se confundă noţiunile de importator şi distribuitor cu noţiunea de
producător. Din considerentul că nu în toate cazurile producătorul poate fi şi importator sau/şi
distribuitor, cît şi pentru evitarea interpretării normei este inoportun a se suprapune aceste
noţiuni.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei: “Un importator sau
distribuitor în sensul prezentei Reglementări tehnice este supus obligaţiilor şi
răspunderii ce revin producătorului atunci cînd introduce pe piaţă un aparat de cîntărit
neautomat sub denumirea sau marca sa, ori modifică un aparat de cîntărit neautomat
deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu
cerinţele prezentei Reglementări tehnice”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 subpct.3 cu indice 2 alin.2) producătorul sau reprezentantul autorizat al
acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcaj de
conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii recunoscute prin utilizarea
procedurilor prevăzute în Capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele de
cîntărit neautomate.
Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi aparat de
cîntărit neautomat a marcajului de conformitate SM şi a marcajului de conformitate CE.

În varianta propusă de autor, norma sus menţionată vine în contradicţie cu reglementarea de
la alin.3) în care se stipulează: „prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul de
conformitate CE se aplică suplimentar marcajului de conformitate SM”. Astfel, se creează o
incertitudine în ceea ce priveşte aplicarea marcajului de conformitate şi nu este clar dacă
agenţii economici sunt obligaţi sau nu să aplice pe acelaşi cîntar neautomat şi marcajul de
conformitate CE şi marcajul de conformitate SM. Respectiv, pentru înlăturarea acestei
incertitudini este necesar şi oportun eliminarea criteriului de contradicţie între normele sus
menţionate.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea pct.1 subpct.3 cu indice2 alin.2) şi
alin.3) în vederea transcrierii acestora într-o formă logică din punct de vedere juridic.

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 capitolul II secţiunea 3 pct.32. Dacă este considerat necesar în raport cu riscurile
prezentate de un aparat destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la
pct.2 ale prezentei Reglementări tehnice, importatorii efectuează testări prin
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eşantionare aparatele de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe piaţă, investighează
şi ţin un registru de reclamaţii, aparate neconforme şi rechemări ale aparatelor şi
informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.

Conjuncţia „dacă” utilizată de autor în norma menţionată supra exprimă un raport condiţional
şi poate genera discreţii la aplicare în sensul în care rămîne la discreţia importatorilor
necesitatea efectuării testărilor prin eşantionare a aparatelor de cîntărit neautomate puse la
dispoziţie pe piaţă ceea ce ar crea incomodităţi agenţilor economici. Astfel, importatorii ar
putea aplica prevederile discreţionare în mod abuziv asupra agenţilor economici şi ar putea
favoriza alţi agenţi.
În sensul dat, se consideră oportun excluderea conjuncţiei „dacă” pentru eliminarea normei
discreţionare şi includerea în textul prevederii a unui termen care va reglementa efectuarea
testării.
În aşa fel, autorul ar reda norma într-o formă coerentă, logică şi oportună în sensul în care
este necesar şi obligatoriu testarea aparatelor de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe
piaţă.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea conjuncţiei „dacă” de la pct.32
precum şi reformularea normei care ar putea avea următorul conţinut: „În raport cu
riscurile prezentate de un aparat destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare
prevăzute la pct.2 ale prezentei Reglementări tehnice, importatorii efectuează (ex. o
dată la 6 luni sau 12 luni etc.) testări prin eşantionare a aparatelor de cîntărit
neautomate puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, a
aparatelor neconforme şi a rechemărilor aparatelor şi informează distribuitorii cu
privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct. 103. Organismele de evaluare a conformităţii notificate trebuie să
îndeplinească permanent toate cerinţele care au stat la baza deciziei privind
notificarea.

În forma propusă de autor, norma sus menţionată nu este completă în sensul în care
sintagma „toate cerinţele” este prea evazivă şi poate fi supusă interpretării. Pentru agenţii
economici sintagma respectivă poate crea cerinţe excesive nefiind clar din textul normei la
care anume cerinţe se referă autorul.
Respectiv, este oportună completarea normei sus menţionate cu trimitere la normele în care
sunt stipulate cerinţele care stau la baza deciziei de notificare.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la pct.103 care în
consecinţă ar putea avea următorul conţinut: „Organismele de evaluare a conformităţii
notificate trebuie să îndeplinească permanent cerinţele care au stat la baza deciziei
privind notificarea, stipulate la pct….. în prezenta Reglementare tehnică”.

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
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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

La Anexa nr.2 pct.5. Organismul notificat trebuie să întocmească un raport de evaluare
care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct.4 din prezentul modul, precum şi
rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de
notificare, organismul notificat nu trebuie să divulge conţinutul acestui raport, în
întregime sau parţial fără acordul producătorului.

Sintagma „în întregime sau parţial” utilizată de autor nu este necesară în sensul în care şi
fără utilizarea acesteia este clar că la divulgarea conţinutului raportului indiferent de
procentajul acestei informaţii este necesar acordul producătorului.
Pentru evitarea supraîncărcării normei este oportună excluderea sintagmei menţionate.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea pct.5 din anexa nr.2 şi excluderea
sintagmei „în întregime sau parţial”. 

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Iunie 2016

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