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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul de lege are drept scop
asigurarea accesului populației la medicamente sigure, cost – eficiente și calitative. În sensul
dat, autorul a invocat în nota informativă precum că din cauza lipsei considerabile a
medicamentelor pe piață la moment, prin proiect se propune redresarea situației prin
achiziționarea medicamentelor prin importul paralel, avantajul căruia constă în faptul că în
Republica Moldova pot fi aduse medicamente autorizate care sunt mai ieftine și
medicamente autorizate care lipsesc acum de pe piață.
Însă, examinând întreg textul proiectului, evidențiem că prevederile acestuia corespund
scopului enunțat în nota informativă, însă autorul nu a fost în totalitate sincer cu referire la
operațiunea de import paralel.
În sensul dat, deși în nota informativă este indicat că sub aspectul beneficiului adus la
bugetul sănătății, unele state membre ale Uniunii Europene, precum Danemarca și
Germania, au introdus în legislația internă prevederi care să încurajeze și să sprijine importul
paralel, autorul nu a luat în considerație practica Georgiei, României și Ucrainei, care, de
asemenea, au legalizat importul paralel, și au indicat că unul din riscurile de legalizare a
acestei instituții constă în diminuarea calității medicamentelor importate, precum și
importarea medicamentelor contrafăcute, ceea ce va avea efect negativ asupra sănătății și
vieții persoanei (https://rg.ru/2015/09/09/import.html).
În concluzie, remarcăm că scopul proiectului constă și în promovarea anumitor facilități
pentru importatori, facilități care rezultă în încasarea de profituri substanțiale în contul
acestora obținute urmare punerii pe piață a medicamentelor importate paralel conform
prețului declarat de importator la latitudinea sa, deoarece nu va fi regăsit în Catalogul
național de prețuri.
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  d. Suficienţa argumentării. Analiza conținutului notei informative denotă că argumentele
invocate de autor nu sunt valabile, fiind descrise alte consecințe decât cele pentru
promovarea proiectului. În sensul dat, autorul nu aduce argumente plauzibile în ce privește
instituirea termenului de import paralel, nefiind prezentată argumentarea în baza evaluării
beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra
activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea drepturilor și intereselor publice.
În concluzie, textul notei informative nu corespunde exigențelor legale cuprinse la art.37 al
Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități
ale administrației publice centrale și locale.
Ca urmare, Centrul indică la inoportunitatea promovării proiectului în ce privește instituirea
instituției de import paralel.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare, autorul indicând
că proiectul va crea premisele unei gestiuni mai eficiente a resurselor bugetului de stat sau
fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și
beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra
activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor și intereselor
întreprinzătorilor și ale statului.
Astfel, evidențiem că proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare în
conformitate cu Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activității de întreprinzător, deși proiectul instituie prevederi ce va avea impact
asupra activității de întreprinzător.
Prin urmare, proiectul trebuie să fie însoțit de actul de analiză a impactului de reglementare,
întocmit conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a
eficienței actului de reglementare.
Subsidiar, conform art.13 al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006, analiza impactului de
reglementare (AIR) reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și beneficiilor,
necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra activității de
întreprinzător.
În sensul dat și prin prisma art.19 alin.(2) lit.b) al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 care
statuează că, comisia verifică și face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului
de reglementare a proiectelor de acte normative și efectuează avizarea lor, reținem că AIR
urmează să fie prezentat grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea
Activității de Întreprinzător.

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

Prevederile proiectului prejudiciază interesul public prin promovarea intereselor adaptate
importatorilor. Ba mai mult, încurajarea necondiționată a importurilor paralele poate ușura
accesul medicamentelor contrafăcute pe piața din Republica Moldova.
În cazul aprobării proiectului, acesta va fi aplicabil în mare parte importatorilor, existând riscul
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ca consumatorii să nu se bucure în mod real de prețuri mai ieftine la medicamente, or
medicamentul este un produs special, care are nevoie de condiții speciale, de o urmărire
foarte atentă, pentru că este vorba de sănătatea și viața oamenilor. În sensul dat, instituția de
import paralel va prejudicia interesul public, deoarece medicamentele importate paralel vor fi
plasate pe piață cu încălcarea Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecția
consumatorilor, care interzice importul și plasarea pe piață a produselor în lipsa informației
complete, veridice și corecte în limba moldovenească sau în limbile moldovenească și rusă
(art.25 alin.(2) din Lege), prin ce va fi lezat dreptul consumatorului la informare despre
medicamente. Este important de remarcat că instituția de import paralel va favoriza accesul
medicamentelor contrafăcute, deoarece există riscul că nu vor fi respectate condițiile
necesare de transportare și păstrare a medicamentelor.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupție, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecțiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupție, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naționale
anticorupție.  

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina Parlamentului Republicii Moldova, 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

Art.1 din proiect (Art.I – Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea
farmaceutică): „import paralel – operația prin care un medicament pentru care a fost
eliberat un certificat de înregistrare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale este introdus în Republica Moldova prin alte canale decât cele agreate de
deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului respectiv”.

Modificările propuse la art.1 sunt formulate de o manieră ambiguă care va admite interpretări
abuzive prin formularea conținută în normă de genul „prin alte canale decât cele agreate de
deținătorul certificatului” care are un sens neclar și echivoc, ce acordă posibilitate de aplicare
a normei în interpretarea preferată de importatori, în ce privește stabilirea canalelor de
introducere în țară a medicamentelor.

Recomandarea: Revizuirea normei în contextul obiecțiilor expuse.

Art.1 din proiect (Art.I – Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea
farmaceutică): „se acceptă diferențe minore între medicamentul importat paralel și cel
care a fost autorizat în Republica Moldov, cu condiția să nu existe nici o diferență în
efectul terapeutic, în comparație cu medicamentul originar distribuit direct”.

Expresia „se acceptă diferențe minore” are un sens neclar și echivoc.
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În viziunea noastră, expresia în cauză ar putea genera importarea unor medicamente
contrafăcute, deoarece diferențele vor fi calificate ca minore.

Recomandarea: Stabilirea clară și fără echivoc a criteriilor din care să reiasă că
diferențele sunt minore sau majore între medicamentul importat și cel autorizat.

Art.23 alin.(1/1) din proiect (Art.I – Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la
activitatea farmaceutică): „Modul de eliberare a autorizației de import pentru
medicamentele importate prin import paralel se stabilește de către Ministerul Sănătății
prin ordin pentru o perioadă de 6 luni.”.

Expresia „pentru o perioadă de 6 luni” are un sens confuz, ce va admite interpretări abuzive
la implementare.
Respectiv, reieșind din conținutul normei cuprinse la art.23 alin.(1/1) din proiect, se remarcă
că autorul indică la perioada de 6 luni, însă utilizarea acesteia la final creează confuzii dacă
aceasta se referă la perioada de acțiune a ordinului Ministerului Sănătății or la perioada de
acțiune a autorizației de import pentru medicamentele importate prin import paralel.

Recomandarea: Stabilirea clară și fără echivoc a perioadei de 6 luni.  

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

Art.1 din proiect (Art.I – Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea
farmaceutică): „import paralel – operația prin care un medicament pentru care a fost
eliberat un certificat de înregistrare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale este introdus în Republica Moldova prin alte canale decât cele agreate de
deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului respectiv”.

Modificările propuse la art.1 sunt formulate de o manieră ambigue care va admite interpretări
abuzive prin formularea conținută în normă de genul „prin alte canale decât cele agreate de
deținătorul certificatului” care are un sens neclar și echivoc.
Formulările de genul „alte canale” și „decât cele agreate de deținător” pot fi calificate ca
factori ai coruptibilității, deoarece acordă posibilitate de aplicare a normei în interpretarea
preferată de importatori, în ce privește stabilirea canalelor de introducere în țară a
medicamentelor.
Astfel, apare discreția excesivă a importatorului de a stabili canalele care îi sunt convenabile.
În acest sens, este necesar de a stabili canalele prin care vor fi introduse în țară
medicamentele și de a concretiza canalele agreate de deținătorul certificatului de înregistrare
a medicamentului.
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Recomandarea: Revizuirea normei în contextul obiecțiilor expuse.

Articolul 3 din proiect (Art.II - Legea nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la
medicamente): „Catalogul național de prețuri de producător la medicamente și Catalog
național de prețuri de producător la medicamente compensate (în continuare –
Cataloage naționale de prețuri) – registre oficiale de înscriere și evidență a prețurilor
de producător la medicamente și la medicamente compensate, aprobate de către
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”.

Art.3 prevede că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale aprobă Cataloagele
naționale de prețuri, fiind responsabilă de crearea și administrarea acestora.
Conform art.6/1 alin.(1) al Legii nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente,
responsabil de crearea și administrarea Catalogului național de prețuri este Ministerul
Sănătății.
În sensul dat, coroborând norma instituită de proiect cu prevederile în vigoare rezultă că se
instituie atribuții paralele pentru Ministerul Sănătății și Agenție în ce privește crearea și
administrarea Cataloagelor, fapt ce va crea impedimente la implementare în sensul dat.
Totodată, conform pct.7 subpct.14) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția exercită funcția de creare și
administrare a Catalogului național de prețuri de producător la medicamente, conform Legii
nr.71-XV din 22.03.2007 cu privire la registre.

Recomandarea: Amendarea art.6/1 alin.(1) al Legii nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire
la medicamente.

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
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expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Octombrie 2016

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