
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind
evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare destinate

consumatorilor şi selectarea măsurilor corective
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 are drept scop stabilirea cadrului metodologic
referitor la evaluarea nivelului riscurilor prezentate de produsele nealimentare destinate
consumatorilor, condiţiile în care autorităţile de supraveghere a pieţei, în domeniul lor de
competenţă, selectează şi aplică măsurile corective în legătură cu comercializarea şi
utilizarea produselor care prezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale
şi adoptării Legii nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor nealimentare, se impune necesitatea elaborării unei metodologii
privind evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare destinate consumatorilor şi
selectarea masurilor corective, care prevede criteriile de evaluare a riscurilor, condiţiile şi
circumstanţele în care autorităţile de supraveghere a pieţei aleg măsurile corective.
Totodată, proiectul a fost elaborat în conformitate cu Ghidul de evaluare a riscului pentru
produsele destinate consumatorilor prevăzut de Decizia Comisiei 2010/15/UE din 16
decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare
Rapidă „RAPEX” înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite în
temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a
produselor).
În temeiul celor expuse, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă
justifică necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care
evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.
În acelaşi timp, evidenţiem unele lacune în proiect cu privire la raporturile dintre autorităţile
de supraveghere, drepturile, obligaţiile şi atribuţiile acestora. Asupra acestui aspect au fost
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evidenţiate în compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului” riscurile de coruptibilitate care
pot apărea ca urmare a implementării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În urma analizei efectuate, constatăm că pentru evaluarea riscurilor, autorităţile de
supraveghere vor efectua cercetări, încercări şi simulări de situaţii. Respectiv, pentru
acţiunile menţionate vor fi necesare laboratoare specializate, ceea ce reprezintă cheltuieli de
identificare a acestora pentru contractare sau construcţia pe teritoriul ţării a noilor
laboratoare. Atenţionăm că lipsa analizei economico-financiare poate pune în pericol
identificarea ulterioară a resurselor necesare pentru implementarea în continuare a
proiectului.

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

Reglementarea procesului de evaluare a riscurilor va contribui la creşterea nivelului de
siguranţă a produselor nealimentare şi în consecinţă la protecţia consumatorilor. În acest
sens, scopul proiectul corespunde interesului public general.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

În urma analizei efectuate, constatăm că proiectul este formulat la modul general fiind omise
un set de norme care să prevadă raporturile dintre autorităţile de supraveghere în cadrul
procesului de evaluare a riscurilor şi selectarea măsurilor corective.
În redacţia actuală, datorită lipsei prevederilor cu privire la drepturile, obligaţiile şi atribuţiile
autorităţilor de supraveghere, proiectul poate fi aplicat în mod discreţionar în dependenţă de
autoritatea responsabilă şi interesele unor anumite persoane.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului în vederea stabilirii
raporturile ce apar între subiecţii proiectului în procesul de evaluare a riscurilor şi
selectarea măsurilor corective cu evitarea normelor care pot fi interpretate.
Ca un exemplu care ar putea ajuta autorul în structurarea proiectului ar putea fi
Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.906 din 28.07.2008.

Capitolul III – elaborarea unei evaluări de risc.

Capitulul III prezintă un ghid conform căruia poate fi efectuată evaluarea riscurilor de către
autorităţile de supraveghere. În condiţiile în care de rezultatul evaluării depinde selectarea
măsurilor corective (care pot conţine inclusiv retragerea unui produs sau distrugerea
acestuia), considerăm imperios stabilirea exactă a etapelor, procedurilor, obligaţiilor şi
drepturilor ce le revin autorităţilor de supraveghere în procesul de evaluare. În redacţia
actuală, evaluarea de risc lasă loc de interpretare în sensul aplicării metodelor de testare a
produsului şi determinării gradului de risc la propria dorinţă a autorităţii. Lacunele menţionate
pot favoriza apariţia actelor de corupţie dintre agenţii economici şi autoritatea de
supraveghere în vederea evitării sancţiunilor ce pot fi aplicate pentru produse ce nu
corespund standardelor de siguranţă.

Recomandarea: Capitulul III necesită a fi reformulat în vederea stabilirii fără echivoc a
etapelor, procedurilor, obligaţiilor şi drepturilor ce le revin autorităţilor de
supraveghere în procesul de evaluare.

Pct.28 – autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să ia, după caz, una dintre
următoarele măsuri: subpct.1) lit.b) în cazul unui produs care prezintă un nivel de risc
grav: retragerea sau rechemarea produsului şi avertizarea publicului în legătură cu
riscul prezentat;
subpct.3) lit.c) avertizarea persoanelor expuse la risc în legătură cu riscul, la timp şi
într-o formă corespunzătoare în legătură cu potenţialul risc, inclusiv prin publicarea
unor avertizări speciale;
pct.30 subpct.2) lit.c) avertizarea persoanelor expuse la risc în legătură cu riscul, la
timp şi într-o formă adecvată, inclusiv prin publicarea unor avertismente speciale.

În contextul în care un produs prezintă pericol pentru sănătatea cetăţenilor, informarea
publicului necesită a fi făcută în termeni cît mai restrînşi. În redacţia propusă de autor, norma
este ambiguă şi nu prezintă un termen în care publicul necesită a fi informat. Mai mult,
sintagmele „într-o formă corespunzătoare” şi „într-o formă adecvată” creează incertitudini cu
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privire la informaţiile care necesită a fi prezentate şi sursele de informare în masă. Lacunele
enumerate pot genera riscul tăinuirii pericolelor caracteristice anumitor produse cu scopul de
a nu prejudicia interesul economic al unor agenţi economici.

Recomandarea: Recomandăm stabilirea unui termen limită în care autoritatea de
supraveghere urmează să informeze publicul despre riscurile generate de anumite
produse. Totodată, în vederea promovării transparenţei normelor din proiect
sintagmele „într-o formă corespunzătoare” şi „într-o formă adecvată” necesită a fi
concretizate.

Pct. 28 subpct.2) – autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să ia, după caz, una
dintre următoarele măsuri: în cazul unui produs care poate prezenta un risc grav, să
interzică temporar, pentru perioada necesară efectuării diferitelor evaluări ale
siguranţei, verificări şi controale, ca acest produs să fie pus la dispoziţie pe piaţă.

Norma presupune aplicarea unor sancţiuni agenţilor economici care pun la dispoziţie pe piaţă
produse cu un anumit grad de risc. Totodată, nu sunt stabiliţi termenii în care poate fi aplicată
măsura „suspendarea temporară”. Există riscul interpretării discreţionare a normei în vederea
aplicării unor sancţiuni diferite pentru aceleaşi încălcări. Lipsa termenului va permite
coruperea funcţionarilor responsabili în vederea reducerii termenului de suspendare şi
plasarea în continuare pe piaţă a produselor neconforme.
Un alt risc îl prezintă abuzurile din partea autorităţii de supraveghere. Or, norma va permite
fără a invoca careva argumente de a suspenda punerea pe piaţă a unui produs pe o
perioadă nedeterminată.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „suspendarea temporară punerii la dispoziţie pe
piaţă a produselor” de la pct.28 subpct.4) lit.a); „suspendarea temporară a punerii la
dispoziţie pe piaţă a produselor” de la pct.28) subpct.5) lit.a); „suspendarea temporară
punerea la dispoziţie pe piaţă” de la pct.28 subpct.7) lit.a); „interdicţia temporară de
introducere sau punere la dispoziţie pe piaţă a produsului respectiv” de la pct.30 subpct.3).

Recomandarea: Autorul urmează să stabilească perioade exacte pe parcursul cărora
un agent economic poate fi suspendat. Perioadele necesită a fi stabilite în dependenţă
de riscul generat de produs, necesitatea efectuării evaluării şi perioada necesară
pentru evaluare.

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

Pct.25 subpct.9) – documentaţi şi transmiteţi mai departe evaluarea de risc. Daţi
dovadă de transparenţă şi prezentaţi toate incertitudinile pe care le-aţi întîlnit în cursul
evaluării dvs. de risc.
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Prin subpct.9) sa dorit a fi reglementată finalitatea unei evaluări de risc.
În redacţia actuală, norma este formulată ambiguu nefiind clar cine urmează să documenteze
evaluarea şi cui urmează a fi transmise mai departe rezultatele evaluării. În cazul în care nu
este clară finalitatea evaluării există riscul ca proiectul să nu îşi atingă scopul (siguranţa
produselor pe piaţă), iar proiectul să devină unul declarativ.
Mai mult „sintagma daţi dovadă de transparenţă” nu asigură obligativitatea informării
publicului larg cu privire la pericolele generate de un anumit produs şi în consecinţă poate fi
neglijată.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea normei în vederea clarificării
finalităţii evaluării (cine este responsabil de documentare, cui urmează a fi transmise
rezultatele şi cum urmează a fi făcută publică evaluarea).

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

16 Iunie 2016

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