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naţional
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 are ca scop notificarea unui risc direct sau
indirect care poate afecta sănătatea umană, derivînd din produsele alimentare sau din hrana
pentru animale, de asemenea să informeze populaţia despre riscurile identificate şi măsurile
întreprinse.

d. Suficienţa argumentării. Prevederile proiectului reglementează modul de funcţionare a
sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje la nivel naţional. Prin termenul de risc
utilizat în proiectul dat, urmează a se înţelege ca fiind un risc direct sau indirect pentru
sănătatea umană derivînd din alimente, din materialele care vin în contact cu alimentele sau
din hrana pentru animale, ori ca un risc serios sau mediu pentru sănătatea umană, sau
animală derivînd din hrana pentru animale.
Astfel, argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării
proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, sub aspect financiar şi economic implementarea normei va necesita
cheltuieli care vor fi alocate din bugetul de stat, în limita mijloacelor bugetare aprobate pentru
aceste scopuri.
Cu toate acestea, autorul nu a menţionat în nota informativă care ar putea fi cuantumul
aproximativ al cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului.
De asemenea, autorul nu a specificat dacă în bugetul public sunt disponibile mijloace băneşti
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şi dacă la implementare proiectul va avea acoperire financiară.
În sensul respectiv, autorul urma să specifice în nota informativă dacă la momentul adoptării
proiectului vor fi disponibile şi alocate mijloace financiare din bugetul de stat. În caz contrar,
proiectul nu este plauzibil, or neavînd acoperire financiară acesta nu-şi va produce efectul
scontat.

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

Implementarea prevederilor proiectului va permite îndeplinirea cu maximă eficienţă a
atribuţiilor de monitorizare a riscurilor pe care le prezintă produsele alimentare pentru nutriţie
şi sănătate, astfel asigurînd operativ şi garantat siguranţa alimentelor şi furajelor.
De asemenea, la aplicarea proiectului se va impune autorităţilor responsabile să informeze
populaţia asupra riscurilor pentru sănătatea umană.
În contextul celor expuse, considerăm că promovarea proiectului nu este în detrimentul
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 a 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 act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La Capitolul IV pct.12 Membrii reţelei trimit notificări de informare punctului naţional
de contact fără tergiversări.

Sintagma „fără tergiversări” este incompletă, ambiguă şi poate fi interpretată.
În forma propusă a normei, verbul „a tergiversa” trebuie plasat după un anumit termen, astfel
că norma va fi clară şi aplicabilă din punct de vedere obiectiv.
Pentru evitarea interpretării normei date, urmează a se include în conţinutul acesteia, mod
expres un anumit termen care nu poate fi tergiversat.
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Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.12 după cuvintele „de contact”
cu cuvintele „în termen de…”
Aceleaşi propuneri se referă şi la pct.13; 17; 25 şi 30.

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

La Capitolul I pct.2: „notificarea de alertă -notificarea unui risc care necesită sau ar
putea necesita o acţiune rapidă pe piaţa internă a Republicii Moldova sau într-un alt
stat”.

Sintagma „sau ar putea necesita” este discreţionară, în situaţia în care autoritatea
responsabilă de notificare, la propria discreţie ar putea trimite sau nu o notificare anume. În
sensul respectiv, suntem de părere că atunci cînd există o situaţie, un eveniment sau
anumite circumstanţe care în esenţă denotă un risc pentru viaţa şi sănătatea populaţiei este
incorect şi categoric inoportun reglementarea unor norme care pot fi supuse unor interpretări
în defavoarea populaţiei.
De asemenea, sintagma sus numită acordă autorităţii notificatoare dreptul discreţionar de a
aprecia gradul de risc, iar forma propusă de autor ar putea genera coruptibilitate. Or, abuzînd
de reglementarea sintagmei „sau ar putea necesita”, notificatorul ar putea tăinui anumite
informaţii cu referire la un risc în favoarea unor agenţi economici considerînd abuziv că riscul
identificat nu necesită o acţiune rapidă pe piaţa internă a Republicii Moldova sau într-un alt
stat”.
În urma celor menţionate supra, considerăm că excluderea sintagmei „sau ar putea
necesita”, ar reda normei un caracter clar şi ar exclude posibilitatea ca norma să fie
interpretată şi aplicată abuziv.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „sau ar putea necesita” de
la pct.2.

La Capitolul III pct.9 „Membrii reţelei trimit notificările de alertă la punctul naţional de
contact fără tergiversări, în interval de 48 de ore de la momentul în care au fost
informaţi de existenţa unui risc… .”

Considerăm că termenul de 48 de ore indicat în norma sus numită este prea mare, în situaţia
în care există un risc pentru viaţa şi sănătatea populaţiei. Or, anume instituirea unui termen
mai mare, împiedică transmiterea promptă a informaţiei care prezintă un risc pentru viaţa şi
sănătatea populaţie.
În acest sens, opinăm că termenul pentru transmiterea notificărilor trebuie să fie unul cît mai
restrîns pentru a se evita pe cît de mult posibil orice pericol.

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea normei de la pct.9 în ceea ce priveşte
termenul de trimitere a notificărilor.
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La Capitolul IX pct.28 „Orice membru al reţelei poate solicita ca oricare notificare
trimisă prin intermediul reţelei să fie retrasă de către punctul naţional de contact, cu
acordul membrului notificator, dacă există temeiuri de a presupune că informaţiile pe
care se bazează acţiunea ce urmează a fi întreprinsă sunt fondate sau dacă notificarea
a fost trimisă eronat.

Prin sintagma „dacă există temeiuri de a presupune” autorul admite o normă discreţionară.
Or, autoritatea notificatoare are obligaţia de a reacţiona prompt la orice informaţie care
reprezintă un risc pentru populaţie.
Totodată, considerăm că membrul reţelei poate abuza de sintagma sus numită şi poate
aplica norma dată fără criterii clare, în sensul în care atunci cînd există un risc pentru
populaţie nu ne putem baza doar pe presupuneri.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „dacă există temeiuri de a
presupune” de la pct.28.

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
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

19 Iulie 2016

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