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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

ordinului cu privire la aprobarea Procedurii generale privind
"Rechemarea/retragerea alimentelor nesigure pe piaţă" şi a

Ghidului privind elaborarea şi aplicarea procedurii de
retragere/rechemare pentru operatorii din industria alimentară în
conformitate cu art.16 al Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei
privind 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. Proiectele au drept scop stabilirea modului de elaborare
şi aplicare a procedurii de rechemare sau retragere a alimentelor neconforme şi/sau nesigure
de pe piaţă pentru a proteja sănătatea şi interesele consumatorilor. Totodată, acestea
reprezintă instrumentul care va facilita şi ajuta operatorii din businessul alimentar, autorităţile
competente şi consumatorii să identifice produsele alimentare neconforme, periculoase şi
acţiunile corespunzătoare pe care ar trebui să le întreprindă fiecare parte implicată în
această procedură prin identificarea rapidă şi îndepărtarea eficientă a produselor alimentare
nesigure de pe piaţă.

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 proiectele sunt binevenite, dar necesită să fie revizuite prin prisma legislaţiei
în vigoare şi recomandările care sunt expuse în compartimentul „Evaluarea în fond” al
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raportului de expertiză anticorupţie. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectelor nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public
naţional.

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

Proiectele promovează interesele operatorilor din businessul alimentar şi a autorităţilor
competente prin elaborarea şi stabilirea acţiunilor care urmează să le întreprindă în cadrul
procedurii de rechemare sau retragere a produselor neconforme sau nesigure de pe piaţă.
Pe de altă parte, interesele promovate sunt în favoarea consumatorilor în scopul ocrotirii
sănătăţii omului şi protecţiei intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte produsele
alimentare nesigure şi neconforme.

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 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 era plasat pe pagina web oficială a Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor: www.ansa.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Obiecţie la procedură şi la Ghid, 

În ambele proiecte se utilizează termeni ca: „operatori din industria alimentară”, „operatorul
din sectorul alimentar”, „operatorul din businessul alimentar” şi „întreprindere cu profil
alimentar”, termeni ce generează incertitudine în conţinutul proiectelor şi la aplicare pot fi
interpretaţi diferit. Totodată, atenţionăm că potrivit Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor este
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redată semnificaţia termenului de „operator din businessul alimentar”, termen care este
utilizat în actul legislativ din domeniul siguranţei alimentelor.  

Recomandarea: Întru uniformizarea termenilor, propunem autorului să revizuiască şi
să reformuleze termenii pentru a evita confuziile şi neclarităţile la aplicarea acestora.  

Obiecţie la pct. 5 al procedurii „Descrierea procedurii”,

Considerăm că autorul în pct.5 a stabilit norme evazive. Prin urmare, nu sunt descrise clar:
- etapele procedurii de rechemare/retragere a produselor alimentare nesigure de pe piaţă,
atît la solicitarea operatorului din businessul alimentar, cît şi a autorităţii competente;
- acţiunile principale care trebuie să le aplice operatorul economic la retragere/rechemare (de
ex. existenţa listei de distribuţie a produselor, existenţa/dovada comunicării cu clienţii,
centralizarea informaţiilor privind stocurile existenţe în piaţă, decizia privind modalitatea de
gestionare şi destinaţia produselor retrase, dovada încheierii procedurii de retragere);
- tipurile de cauze care pot declanşa procesul de rechemare/retragere (de ex. contaminare
biologică, chimică, fizică, modificări organoleptice, etichetarea, falsificarea, ambalaj, radiaţii);
- stabilirea duratei de rechemare a unui produs şi criteriile care trebuie să fie luate în
considerare (de ex. cantitatea totală a lotului de produs încriminat, cantitatea de produs care
ajuns la consumator, riscul pe care îl presupune consumul produsului, categoria de
consumatori căreia i se adresează produsul, termenul de valabilitate ş.a.).
În acest context, este necesar ca compartimentul privind descrierea procedurii să fie
completat pentru a reglementa explicit, obiectiv şi imparţial procedura generală de
rechemare/retragere a alimentelor nesigure de pe piaţă, astfel încît să fie asigurat un sistem
eficient de trasabilitate şi complet funcţional în domeniul siguranţei alimentelor.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască şi să completeze normele
proiectului prin prisma celor evidenţiate supra.

La pct.2 din procedură, „NOTĂ: În cazul produselor neconforme depistate în momentul
controalelor efectuate de către inspectorii ANSA/STSA, notificarea este substituită de
prescripţiile şi recomandările înscrise în Actul de control (Anexa nr. 1). Inspectorii
STSA vor informa imediat ANSA despre notificarea de retragere/rechemare.”

În notă este specificat că, în cazul produselor neconforme depistate în momentul controalelor
efectuate de către inspectorii ANSA/STSA, notificarea este substituită de prescripţiile şi
recomandări înscrise în actul de control. Din acest context deducem că prevederile sunt
ambigui şi nu se încadrează legal în prevederile legislaţiei în vigoare. Prin urmare, art.16
alin.(6) lit.e) al Legii nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător, statuează ideile călăuzitoare organelor de control care vor ţine
cont la efectuarea controlului, printre care se enumără şi prescrierea recomandărilor pentru
înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului. La fel, art.29 al Legii nr.131 din
08.06.2012 privind activitatea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, stabileşte
că „ (1) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de organul de control se constată
încălcări ale legislaţiei, organul în cauză emite în adresa persoanei supuse controlului o
prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări. (2) Prescripţia va stabili: a) expres şi clar,
încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe directe la prevederile legale
încălcate; b) recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor;
c) prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările; d) termenul în care
urmează a fi înlăturate încălcările.
Astfel, actul de control în cazul produselor neconforme depistate în momentul controalelor
efectuate de către inspectorii ANSA/STSA, trebuie să conţină clar o prescripţie care să
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întrunească expres condiţiile stabilite de legislaţie.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă cuvîntul „şi recomandări”, dar să
stabilească clar potrivit art.29 alin.(2) din Legea nr.131 din 08.06.2012, ce trebuie să
conţină prescripţia şi să facă modificările de rigoare în formularul „Actului de control”
din anexa nr.1 a procedurii respective.

La pct.5.4 din procedură şi din Ghid, sintagma „Procedura de rechemare/retragere
alimente bine documentată”

Sintagma „Procedura de rechemare/retragere alimente bine documentată” redă un sens
ambiguu normei, care generează confuzii.

Recomandarea: Propunem autorului să reformuleze sintagma prin exprimarea clară şi
concisă a normei.

La pct.7 şi 8 din procedură, 

Semnalăm că nu este clar conţinutul şi semnificaţia punctelor 7 „Însemnări” şi 8 „Modificări”
în cadrul procedurii generale de rechemare/retragere a produselor alimentare nesigure de pe
piaţă.

Recomandarea: Propunem autorului să expună mai detaliat la pct.7 „Însemnări” şi 8
„Modificări” cu prevederile necesare pentru a înţelege clar semnificaţia şi importanţa
acestora în procesul de rechemare/retragere a produselor alimentare nesigure de pe
piaţă.  

2. Conflicte ale normelor de drept

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

Obiecţie la pct. 5 al procedurii „Descrierea procedurii”, „AC trebuie să fie notificată
fără întîrziere înainte de a executa o rechemare/retragere şi nu după ce a fost finalizată
aceasta.”

Norma conferă incertitudine privitor la momentul notificării autorităţii competente în cazul
rechemării/retragerii alimentului nesigur/neconform de pe piaţă prin utilizarea sintagmei „fără
întîrziere înainte de a executa o rechemare/retragere şi nu după ce a fost finalizată aceasta”.
În acest sens, relatăm că potrivit anexei nr.3 din proiect sunt stabilite 3 tipuri de reacţie
(iniţiere imediată, în maxim 24 ore, în maxim 72 ore). Astfel, pentru stabilirea clarităţii normei
propunem autorului să reformuleze norma astfel încît să exprime concis că notificarea
autorităţii competente să fie imediată, fără a lăsa loc de interpretări pentru operatorii din
domeniul alimentar care sunt obligaţi să informeze imediat autorităţile competente despre
produsul alimentar neconform şi/sau nesigur.

4



Recomandarea: Recomandăm autorului să substituie norma „AC trebuie să fie
notificată fără întîrziere înainte de a executa o rechemare/retragere şi nu după ce a fost
finalizată aceasta.” cu „AC obligatoriu şi imediat este notificată despre iniţierea
procedurii de rechemare/retragere produsului alimentar care nu satisface cerinţele
privind siguranţa alimentelor”.

La pct.5.5 din procedură, „Comunicarea riscurilor, pentru a explica natura problemei şi
impactul acesteia asupra sănătăţii consumatorilor, este adesea cerută în timpul unei
retrageri de produse alimentare şi este parte a planului de comunicare a riscurilor în
timpul evenimentelor de siguranţă alimentară.”

Prin utilizarea sintagmei „este adesea cerută” va conferi operatorilor din sectorul alimentar şi
autorităţilor competente posibilitatea de a remite/solicita într-un mod discreţionar
comunicarea despre riscurile asupra sănătăţii consumatorilor. Considerăm că comunicarea
riscurilor trebuie să fie solicitată în mod obligatoriu de la toate părţile implicate şi abilitate
pentru a preveni răspîndirea, contaminarea alimentelor nesigure sau neconforme şi pentru a
informa şi proteja consumatorii.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă cuvîntul „adesea” pentru a nu lasă loc de
interpretări diferite şi aplicări discreţionare.

La pct.6.2 din procedură,

Semnalăm că proiectul nu stabileşte monitorizarea şi destinaţia produselor alimentare
nesigure care se retrag/sau se recheamă de pe piaţă. Totodată, la pct.6.2 din procedură, se
menţionează că „ANSA dispune distrugerea, reprocesarea/ recondiţionarea sau utilizarea
alternativă a produselor alimentare acolo unde este necesar.” Considerăm necesar de a
reglementa expres destinaţia şi modalitatea transmiterii produselor alimentare nesigure care
urmează să fie retrase sau rechemate de pe piaţă pentru a stabili clar procedura de
transmitere a produselor nesigure în funcţie de riscurile care pot apărea şi organul abilitat
pentru monitorizarea acestora pentru a evita plasarea repetată pe piaţă care să pericliteze
sănătatea consumatorilor.  

Recomandarea: Întru stabilirea clară a procedurii de distrugere, reprocesare/
recondiţionare sau utilizare alternativă a produselor alimentare nesigure de pe piaţă ca
rezultat al rechemării/retragerii de pe piaţă, propunem autorului să indice expres
destinaţia, modalitatea transmiterii produselor alimentare nesigure şi organul care va
monitoriza acest proces.

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
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.5.1. din procedură, „În cazul în care operatorii din sectorul alimentar nu
răspund la solicitările AC de rechemare/retragere, sunt luate măsuri legale.”

Semnalăm că norma prenotată redă generalitate conţinutului acesteia, deoarece nu
stabileşte clar măsurile legale care vor fi întreprinse şi care organe abilitate vor avea atribuţii
în cazul în care operatorii din sectorul alimentar nu vor răspunde la solicitările autorităţilor
competente de rechemare/retragere a produselor nesigure de pe piaţă. Astfel, stabilirea
echivocă sau lipsa măsurilor legale de răspundere în proiect va avea un caracter declarativ
care va crea oportunităţi autorităţilor competente de a aplica norma discreţionar.

Recomandarea: Propunem autorului să stabilească clar măsurile legale în cazul în
care operatorii din sectorul alimentar nu vor răspunde la solicitările autorităţilor
competente de rechemare/retragere.

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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