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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 modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

(nr.239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi

produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere
a anumitor boli la animalele acvatice”, nr.1113 din 06 decembrie
2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte
cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi
plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor

obţinute de la acestea”)
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. Proiectul este elaborat în scopul executării prevederilor
Hotărîrii Guvernului nr.808 din 07.10.2014 „Cu privire la aprobarea Planului Naţional de
Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
în perioada 2014-2016 în special armonizarea legislaţiei sanitare, fitosanitare şi în domeniul
bunăstării animalelor, conform anexei relevante ale acordului şi priorităţile sectoriale cu cele
europene, precum şi a poziţiei 19 din Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul
2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22 ianuarie 2014. 

d. Suficienţa argumentării. 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



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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de desfăşurare a procesului
de asigurare a siguranţei produselor de acvacultură, protecţia sănătăţii publice precum şi
protecţia teritoriului ţării de introducerea unor factori etiologici ai bolilor animalelor acvatice cu
loturile de produse de acvacultură infectate sau cu speciile-vectori. Astfel, promovarea
acestuia nu contravine 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 Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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

La anexa nr.1 II.1 Cerinţe generale. (1)(3) în cazul animalelor acvatice sălbatice, după
cunoştinţele mele, sunt sănătoase din punct de vedere clinic.

În forma propusă, sintagma „după cunoştinţele mele” redă normei o formă discreţionară. În
situaţia dată, fiind vorba despre sănătatea publică şi securitatea industriei alimentare se
interzice orice formă de risc care ar putea duce la cazuri de contaminare şi intoxicare a
populaţiei.
Or, medicul veterinar care certifică faptul că animalele de acvacultură corespund normelor
sanitare şi siguranţei alimentare se prezumă că este o persoană competentă din punct de
vedere profesional şi posedă ample cunoştinţe în domeniu. Astfel, medicul veterinar ar putea
abuza de sintagma „după cunoştinţele mele” la certificarea unor produse de acvacultură care
nu corespund cerinţelor de siguranţă alimentară, iar norma respectivă ar putea fi utilizată în
încercarea de a evita răspunderea juridică în caz de depistare a unor acţiuni ilegale la
certificarea produselor de acvacultură.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la anexa nr.1 II.1 Cerinţe
generale. (1)(3) şi excluderea sintagmei „după cunoştinţele mele”.

La anexa nr.1 II.4.1 (ii) după caz, respectă condiţiile generale pentru transportul
animalelor.

Textul reglementat supra, conţine norme discreţionare manifestate prin utilizarea de către
autor a sintagmei „după caz”. În acest sens, respectarea condiţiilor generale pentru
transportul animalelor rămîne la discreţia transportatorului, importatorului şi nu în ultimul rînd
la discreţia medicului veterinar care utilizînd sintagma dată, va elibera sau nu certificat de
conformitate sanitară chiar dacă nu au fost respectate cerinţele şi condiţiile de transport.
Prin urmare, este oportună excluderea din textul normei a sintagmei „după caz”.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „după caz” prevăzută în
norma de la anexa nr.1 II.4.1 (ii).
Aceleaşi propuneri se referă şi pentru norma de la anexa nr.2 II.3.1 (ii). 

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
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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

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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