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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor

sub presiune
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 întru ajustarea legislaţiei
naţionale la prevederile Directivei 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la
dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, a executării Legii nr.235 din 01.12.2011
privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi a Legii nr.420 din 22.12.2006
privind activitatea de reglementare tehnică. 

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică
necesitatea aprobării acestuia. Totodată, menţionăm că în proiect au fost identificate unele
deficienţe, însă asupra acestora ne vom expune în compartimentul II al raportului de
expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele agenţilor economici care pun la dispoziţie pe
piaţă echipamente sub presiune. Dat fiind faptul că în proiect au fost identificate deficienţe la
procedura de supraveghere a pieţei, există riscul prejudicierii intereselor subiecţilor daţi.

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 web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.99 din proiect „Autoritatea de notificare este instituită în aşa fel încât să nu existe
conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformităţii”.

Norma este expusă în mod confuz şi ambiguu, deoarece nu redă clar cerinţa privind
reglementarea conflictului de interese între autoritatea de notificare şi organismele de
evaluare a conformităţii. Este necesar ca norma să fie expusă în mod clar şi concis, fără a
lăsa loc de interpretări ambigue şi preferenţiale.

Recomandarea: Propunem următoarea redacţie a normei: „Autoritatea de notificate va
exclude şi va declara conform prevederilor legale orice conflict de interese cu
organismele de evaluare a conformităţii”.

Pct. 169 din proiect „Fără a aduce atingere pct.153-163, autoritatea de supraveghere a
pieţei solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformităţii respective în
cazul în care constată…”.

Sintagma „să pună capăt” nu corespunde tehnicii legislative. Norma trebuie să fie expusă
clar şi conform limbajului juridic.

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „vizat să pună capăt” cu sintagma
”să remedieze”.

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.73 din proiect „Prin derogare de la pct.67-72, în cazuri justificate, autorităţile
competente pot permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a unor
echipamente sub presiune individuale şi ansambluri prevăzute la pct.10 pentru care nu
au fost aplicate procedurile prevăzute la pct.67-72 şi care sînt utilizate în scopuri
experimentale”.

Utilizarea sintagmei „în cazuri justificate” este discreţionară, deoarece lasă la latitudinea
organismului de evaluare a conformităţii de a decide asupra cazurilor de derogare de la
procedurile de evaluare a conformităţii. Dat fiind faptul că derogarea dată se aplică doar în
scopuri experimentale este necesar de exclus careva riscuri de interpretare a normei, în
dependenţă de interes sau scop. Există riscul ca organismul de evaluare a conformităţii să
aplice aleatoriu derogarea dată, ceea ce va prejudicia nejustificat interesele agenţilor
economici care pun la dispoziţie pe piaţă echipamente sub presiune în scopuri
experimentale.

Recomandarea: Pentru a nu admite interpretări preferenţiale a normei, propunem de a
prevedea cazurile care vor justifica necesitatea aplicării derogării în cauză. 

La pct.73 din proiect „Prin derogare de la pct.67-72, în cazuri justificate, autorităţile
competente pot permite punerea la dispoziţie pe piaţă…”.

Sintagma „autorităţile competente” este discreţionară, întrucît nu prevede expres autorităţile
responsabile de punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune. Reieşind din
faptul că atît prevederile proiectului, cît şi prevederile Legii nr.235/2011 privind activităţile de
acreditare şi de evaluare a conformităţii nu conţin noţiunea de „autorităţi competente”. Există
riscul ca norma să fie interpretată şi aplicată în mod discreţionar de către responsabilii de
implementarea prevederilor regulamentului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres autorităţile competente
responsabile de punerea la dispoziţie pe piaţă şi în funcţiune a echipamentelor sub
presiune.

Pct.93 din proiect „Autoritatea de supraveghere a pieţei se bazează pe mecanismele
existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE şi iau
măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj”.

Sintagma „iau măsurile corespunzătoare” este discreţionară, deoarece nu prevede expres
măsurile care vor fi întreprinse de către autoritatea de supraveghere a pieţei în cazul utilizării
neadecvate a marcajului CE pe echipamentele sub presiune. Lipsa acestor norme va lăsa la
discreţia autorităţii aplicarea măsurilor, în dependenţă de interes sau scop. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres măsurile care vor fi
întreprinse de autoritatea de supraveghere a pieţei în cazul nerespectării normelor şi
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condiţiilor de aplicare a marcajului.

La pct.141 din proiect „Autoritatea de notificare investighează toate cazurile cu privire
la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenţia asupra unor îndoieli privind
competenţa unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerinţelor şi
responsabilităţilor care îi revin”.

Norma nu prevede clar acţiunile autorităţii de notificare cu privire la investigarea cazurilor
privind competenţa organismului de notificare. De asemenea, considerăm că procedura de
investigare nu corespunde proceselor de activitate a autorităţii de notificare, aceasta făcînd
parte din activitatea operativă de investigaţii. În cazul dat, autoritatea de notificare este în
drept să examineze sau analizeze neregularităţile organului notificat, urmare a rezultatelor
monitorizării şi supravegherii activităţii acestuia. Există riscul ca autoritatea de notificare la
propria discreţie să decidă cazurile de contestare a competenţei organului notificat, ceea ce
va prejudicia interesele agenţilor economici.  

Recomandarea: Propunem de a analizat suplimentar norma, astfel încît să fie clar
prevăzute circumstanţele/cazurile cînd autoritatea de notificare va verifica competenţa
unui organ notificat.

Pct.143 din proiect „Comisia se asigură că toate informaţiile sensibile obţinute pe
parcursul investigaţiilor sale sînt tratate confidenţial”.

Sintagma „informaţiile sensibile” este confuză şi discreţionară, deoarece nu redă clar natura
juridică a informaţiei date. Există riscul ca Comisia, la propria discreţie, să califice informaţia
ca fiind sensibilă la regim confidenţial, iar „mai puţin sensibilă” de interes public. 

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea categoria de informaţie care va fi
atribuită la regimul confidenţial (de exemplu: secret comercial, bancar etc.).

Pct.144 din proiect „În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism
notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, aceasta adoptă
un act de punere în aplicare prin care solicită autorităţilor de notificare să ia măsurile
corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar”.

Sintagma „măsurile corective necesare” este discreţionară, întrucît nu reglementează expres
măsurile care urmează a fi întreprinse de către autoritatea de notificare faţă de organismul
notificat. Lipsa măsurilor va lăsa la discreţia autorităţii aplicarea normei, în dependenţă de
interes sau scop. 

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea expres măsurile corective care vor
fi întreprinse de către autoritatea de supraveghere a pieţei. Această obiecţie este
valabilă în tot cuprinsul proiectului.

Pct. 153 din proiect „În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente
motive să considere că un echipament sub presiune sau un ansamblu care intră sub
incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau
securitatea persoanelor sau pentru animalele domestice sau pentru bunuri…”.

Norma „suficiente motive” este discreţionară , deoarece acordă dreptul autorităţii de
supraveghere a pieţei, la propria discreţie de a aprecia nivelul sau gradul de risc al
echipamentelor sub presiune doar în baza unor „motive suficiente”. Considerăm că
autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să dispună de date/informaţii obţinute în
procesul de verificare şi control a echipamentelor sub presiune care să demonstreze riscul
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pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, pentru
a fi retras în mod obligatoriu de pe piaţă.

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „are suficiente motive să considere”
cu sintagma „depistează în cadrul controlului”. 

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 Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Iunie 2016

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