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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind organismele modificate genetic
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului,
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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul va asigura cadrul legal necesar pentru
desfăşurarea activităţilor cu organisme modificate genetic pe teritoriul Republicii Moldova, cu
respectarea principiului precauţiei şi a celui etic pentru a garanta protecţia sănătăţii umane şi
a mediului. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul legii transpune parţial Directiva
2001/18/CE a Parlamentului European. Prevederile proiectului reglementează autorizarea
activităţilor de introducere şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova a organismelor
modificate genetic. Proiectul elaborat este lacunar la nivel procedural şi nu prevede un
mecanism funcţional de conlucrare a autorităţilor implicate în procesul de implementare a
acestuia. În consecinţă proiectul ar prezenta deficienţe la aplicare. Dat fiind acest fapt,
Centrul optează pentru nepromovarea în continuare a proiectului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

În conformitate cu stipulările art.37 al Legii nr.317/2003, proiectul în speţă este însoţit de
analiza impactului de reglementare. Autorul a prezentat în AIR beneficiile anticipate ale
proiectului, estimarea consecinţelor, precum şi impactul proiectului asupra activităţii de
întreprinzător. 
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1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului stabileşte atribuţiile autorităţilor centrale de specialitate, precum şi
responsabilităţile Comisiei Naţionale pentru Securitate Biologică pentru stabilirea riscurilor de
la introducerea organismelor modificate genetic. Prin urmare, proiectul nu este în detrimentul
interesului public general. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Mediului, 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 legislativ 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

Art.11 alin.(2) şi (3) din proiectul legii: „…se stabileşte în actele legislative şi
normative, elaborate de către organul central de specialitate în domeniul
agriculturii/sănătăţii”. 

Autorul face referire la alte norme de drept care urmează a fi adoptate. Există riscul ca în
virtutea lipsei unei reglementări detaliate a procedurii de autorizare a activităţilor de
introducere şi utilizare a organismelor modificate genetic, autoritatea responsabilă (Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare) să-şi creeze condiţii, care-i

2



facilitează activitatea, chiar şi în detrimentul interesului beneficiarilor. În varianta actuală
autorităţile nominalizate ar putea stabili proceduri extrem de simplificate sau din contra
excesiv de complicate pentru a favoriza sau respectiv extorca de la solicitanţi favoruri, bunuri
etc. Astfel, nu este bine-venită referirea generală de tipul „actele legislative şi normative” şi
urmează a fi concretizată aprobarea de Guvern a procedurii de autorizare elaborată de către
organul de specialitate în domeniul agriculturii/sănătăţii.

Recomandarea: Concretizarea tipului actului şi indicarea aprobării acestuia de către
Guvern (exemplu: „…se stabileşte în Regulamentul cu privire la autorizarea
activităţilor de introducere şi utilizare a organismelor modificate genetic (…) de către
organul central de specialitate în domeniul agriculturii/sănătăţii şi se aprobă de
Guvern”).

Art.23 alin.(1) din proiectul legii: „Autoritatea competentă în domeniul mediului şi
fiecare notificator din domeniu iau măsuri, potrivit competenţelor lor, pentru a evita
prezenţa accidentală a organismelor modificate genetic în alte produse, conform
prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare”. 

Autorul face referire generală la legislaţia în vigoare, fără să determine expres conform căror
prevederi vor fi întreprinse măsurile de prevenire a diseminării organismelor modificate
genetic în alte produse. În varianta produsă de autor, în cazul survenirii prezentării
accidentale a OMG în alte produse, nu se vor lua măsuri de nicio natură, deoarece nu sunt
stabilite care ar fi măsurile necesare şi în competenţa cărei entităţi (publice sau private) sunt
atribuite acestea. Mai mult, nefiind menţionate nici actele normative sau legislative aplicabile,
în scenariul survenirii unei astfel de situaţii, aceasta ar fi neglijată atît de autoritatea
competentă în domeniul mediului, cît şi de notificatorul în domeniu. 

Recomandarea: Completarea normei cu măsuri concrete care urmează a fi întreprinse
de autoritatea competentă în domeniul mediului şi de notificatorii din domeniu.
Totodată, recomandăm autorului identificarea cadrului legal aplicabil şi indicarea
expresă a actelor respective (exemplu: conform Legii nr.X din XX.YY.ZZZZ sau
Hotărîrii Guvernului din X/ZZZZ cu privire la…).

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.17 alin.(1) din proiectul legii: „Introducerea organismelor modificate genetic ca
produse în sine sau componente ale altor produse destinate efectuării cercetărilor
ştiinţifice pentru care s-a acumulat o experienţă suficientă”. 

Autorul prevede posibilitatea reducerii termenelor de examinare în jumătate prin aplicarea
procedurii simplificate în cazul în care pentru organismele modificate genetic ca produse în
sine sau componente ale altor produse destinate efectuării cercetărilor ştiinţifice pentru care
s-a acumulat „o experienţă suficientă”. O astfel de abordare discreţionară va acorda
autorităţii competente în domeniul mediului posibilitatea de a aplica procedura simplificată
cazuistic în dependenţă de interese, deoarece nu sunt stabilite criterii clare de
identificare/apreciere a „experienţei suficiente”. Prin urmare, autoritatea va decide la propria
convingere cărui notificator să-i aplice procedura simplificată în termeni utili şi cărora să le
aplice procedura generală de examinare a cererii şi de consultare a publicului. Totodată,
există riscul ca prin reducerea termenului de consultare a publicului să nu fie asigurată
transparenţa introducerii organismelor modificate genetic. 

Recomandarea: Stipularea expresă a unor criterii de apreciere a cazurilor oportune
spre aplicare a procedurii simplificate (exemplu: practicarea/studierea OMG de către

3



notificator timp de X ani). 

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

Cu titlu de obiecţie generală la proiect –

Menţionăm că art.5 alin.(1) lit.b) al Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor prevede
în calitate de drept fundamental al consumatorului protecţia împotriva riscului de a achiziţiona
un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea
ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime.
Avînd în vedere că pe arena internaţională nu s-a ajuns la un consens cu privire la
organismele modificate genetic, considerăm necesară întru asigurarea protecţiei
consumatorului de a indica pe ambalajul produsului alimentar care conţine sau constă din
organisme modificate genetic despre acest fapt pentru a preveni consumatorul despre
produs în mod direct şi vizibil. Pe plan internaţional subiectul organismelor modificate genetic
este mai cunoscut de cît acesta este în statul nostru, fiind cunoscute şi avantajele, în mare
parte pentru producători, datorită rezistenţei produselor la insecte dăunătoare, reducerii
costurilor producerii şi a timpului de maturare a plantelor care conţin OMG, precum şi a
dezavantajelor organismelor modificate genetic, care se prezintă sub forma prejudicierii
mediului înconjurător, dezvoltării rezistenţei la antibiotice, predispunerea la alergii etc. Luînd
în considerare că unele ţări europene au interzis OMG, precum Franţa, Austria, Ungaria, iar
altele prevăd obligaţia producătorului de a informa consumatorul prin intermediul ambalajului
despre conţinerea OMG a acestuia, este necesară reglementarea acestei obligaţii la nivel de
lege, deoarece organul de specialitate în domeniul agriculturii şi respectiv cel în domeniul
sănătăţii ar putea neglija acest lucru, în consecinţă consumatorul nu va fi informat
corespunzător despre produsul care îl consumă/procură etc. 

Recomandarea: Completarea art.20 din proiectul legii cu obligaţia
producătorului/furnizorului despre informarea pe ambalaj a faptului că produsul
alimentar/farmaceutic/parafarmaceutic conţine sau constă din organisme modificate
genetic. 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului – 

Cu toate că obiectul de reglementare pretinde a cuprinde activităţile cu privire la introducerea
şi utilizarea organismelor modificate genetic ca produse în sine sau componente ale altor
produse, în proiect este prevăzută doar procedura de autorizare a activităţilor de introducere
a organismelor modificate genetic în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice. Luînd în
considerare că proiectul şi-a propus reglementarea introducerii pe teritoriul Republicii
Moldova a tuturor organismelor modificate genetic şi nu doar a celor introduse în scop
ştiinţific este raţională stipularea expresă a procedurilor de autorizare a tuturor produselor
care conţin OMG (produse, furaje, medicamente). Considerăm necesară consultarea
autorităţilor implicate (Ministerul Sănătăţii şi a Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor) pentru a
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completa lacunele prezentului proiect la capitolul procedural. În caz contrar, solicitantul
avizului ştiinţific/autorizaţiei va fi supus unei confuzii, datorate distorsionării aceleiaşi
proceduri în diferite acte legislative/normative. 

Recomandarea: Completarea proiectului cu norme referitoare la procedura de
autorizare a activităţilor de introducere şi utilizare a organismelor modificate genetic
destinate utilizării ca produse alimentare şi/sau furaj şi a organismelor modificate
genetic destinate medicamentelor, produselor farmaceutice şi parafarmaceutice. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.24 alin.(1) din proiectul legii: „Orice persoană juridică care desfăşoară activităţi de
introducere şi utilizare a organismelor modificate genetic ca produse în sine sau
componente ale altor produse destinate activităţilor de cercetare ştiinţifică poartă
răspundere contravenţională potrivit legislaţiei”. 

Autorul propune includerea unei contravenţii în textul normei, fapt care este inoportun,
deoarece Codul contravenţional cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile
generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii
şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale. Prin urmare, includerea
normelor contravenţionale în orice act altul decît Codul, contravine principiului unicităţii legii
contravenţionale şi ar crea un haos la aplicare.
Totodată, contravenţia este formulată general, fapt ce ar putea favoriza aplicarea acesteia
diferit în situaţii similare, iar construcţia normei nu respectă tipologia normelor
contravenţionale din partea specială, şi anume: ipoteză, dispoziţie şi sancţiune.
Atenţionăm şi asupra art.33 al Directivei 2001/18/CE prevede: „Statele membre stabilesc
sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în conformitate
cu prezenta directivă. Respectivele sancțiuni sunt eficiente, proporționale și descurajante”,
menţionăm că sancţiunile contravenţionale nu se califică drept descurajante, ceea ce ar spori
nerespectarea prevederilor legii respective. Astfel, este judicioasă încriminarea acţiunilor
prevăzute de autor la art.25 din proiect în calitate de contravenţii sau infracţiuni în
dependenţă de gravitatea faptei şi de urmările prejudiciabile survenite.
Recomandăm autorului promovarea unui alt proiect de completare/modificare a Codului
contravenţional şi a Codului penal cu contravenţiile şi infracţiunile corespunzătoare. 

Recomandarea: Expunerea art.24 în următoarea redacţie: „ Încălcarea prevederilor
prezentei legi atrage răspundere contravenţională sau penală în dependenţă de
gravitatea consecinţelor survenite, conform legislaţiei în vigoare”. La fel, recomandăm
autorului promovarea unui proiect de modificare/completare a Codul contravenţional
şi a Codului penal cu acţiunile prevăzute de autor la art.25 din proiectul legii. 

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 Ianuarie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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