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hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Cerinţelor de calitate
pentru produsele apicole

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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. Scopul proiectului constă în stabilirea cerinţelor minime
de calitate, siguranţă alimentară, prezentare şi etichetare, care trebuie respectate la
producerea şi comercializarea produselor apicole (ceară de albine, propolisul, lăptişorul de
matcă, veninul de albine şi polenul) pentru consumul uman, provenite atît din producţia
internă, cît şi cea din import.
Considerăm că scopul proiectului şi scopul enunţat în nota informativă justifică necesitatea
elaborării acestuia. 

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă enumără factorii principali care au condiţionat
şi au impus elaborarea proiectului, fiind prezentate argumentele necesare şi evidenţiate
elementele noi ale proiectului. La fel, sunt relatate date în ceea ce priveşte fundamentarea
economică şi analiza impactului de reglementare efectuată asupra necesităţii elaborării
proiectului respectiv. Mai mult, prevederile proiectului vin întru realizarea punctului 4 al
Planului de implementare a Programului de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova.
Astfel, considerăm că nota informativă întruneşte exigenţele stipulate la 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.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, autorul relevă că aprobarea prezentului proiect nu va genera
cheltuieli suplimentare din partea deţinătorilor de stupine, apicultorilor şi procesatorilor de
produse apicole. La fel, se menţionează că proiectul nu implică cheltuieli financiare din cadrul
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bugetului de stat. 

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 din
20.07.2006 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare. 

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
a agenţilor economici în domeniul apiculturii şi a consumatorilor prin crearea şi asigurarea
condiţiilor optime de activitate a apicultorilor, reglementarea activităţii de producere, păstrare
şi plasare pe piaţă a produselor apicole salubre, inofensive şi calitative. Interesele promovate
nu sunt în detrimentul societăţii, deoarece cerinţele de calitate stabilite vin să protejeze
consumatorii.

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 cărora 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 este plasat pe pagina web oficială a Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare: www.maia.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.18 din cerinţe, „18. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de
calitate, a formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu
regulile şi metodele de analiză, stabilite de standardele naţionale.”
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Considerăm necesar de a stipula clar standardele naţionale prin prisma cărora sunt
reglementate regulile şi metodele de analiză la prelevarea probelor şi determinarea
caracteristicilor de calitate, a formelor de prezentare şi etichetare a produselor apicole.
La fel, nu este clar nici actul normativ care prevede „regulile şi metodele de analiză stabilite
de standardele naţionale.” Astfel, ambiguitatea normei va acorda premize de aplicare
abuzivă, în interesul responsabililor de implementare a acesteia.

Recomandarea: Propunem să fie revizuită norma cu luarea în considerare a celor
expuse supra.

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

La pct.13 din cerinţe, „13. Stupii, echipamentul şi recipientele, care vin în contact cu
produsele apicole, trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele actelor
normative şi legislative în vigoare şi autorizate sanitar în conformitate cu procedura
privind autorizarea sanitară a produselor cu un impact potenţial asupra sănătăţii,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 cu privire la Serviciul de
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2010, nr.78-80, art.455).”

Utilizarea sintagmei „în conformitate cu cerinţele actelor normative şi legislative în vigoare” în
conţinutul normei denotă neclaritate, deoarece este dificil de stabilit actele normative şi
legislative la care face trimitere autorul. 

Recomandarea: Propunem să fie stabilite expres actele normative şi legislative în
vigoare privind cerinţele executării stupilor, echipamentului şi recipientelor, care vin în
contact cu produsele apicole, pentru a evita trimiterile defectuoase. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.25 din cerinţe, „25. Termenul de valabilitate a cerii de albine se stabileşte de
către producător, pe răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare,
după testări prealabile, şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii
publice.”

Observăm că termenul de valabilitate maxim („dar nu mai mult de …”) la ceara de albine, nu
este indicat, în comparaţie cu celelalte produse apicole descrise în proiect. Acest fapt poate
să acorde posibilităţi, producătorului, să stabilească termene de valabilitate discreţionare,
care să fie în detrimentul consumatorului final şi a producătorilor.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit termenul de valabilitate care nu trebuie să
depăşească ceara de albine.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
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drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.15 din cerinţe, „15. Produsele apicole destinate consumului uman, trebuie să
corespundă cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare,
depozitare, transport şi de informare a consumatorului prescrise de prezentele
Cerinţe.”

Norma citată enumără cerinţele care trebuie să le întrunească produsele apicole destinate
consumului uman. Prevederea este una generală, deoarece nu depistăm în proiect
reglementări în ceea ce priveşte informarea consumatorilor şi asigurarea accesului la
informaţii a acestora. Prin urmare, norma este una declarativă şi nu relevă clar mecanismul
de oferire a datelor relevante consumatorilor referitor la produsele apicole destinate
consumului uman.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit clar în proiect mecanismul de oferire a
informaţiilor consumatorilor interesaţi despre produsele apicole destinate consumului
uman.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Octombrie 2016

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