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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 Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii,
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. Potrivit autorului, scopul proiectului este garantarea
funcționării corespunzătoare a pieței interne de medicamente de uz și mai buna protejare a
sănătății cetățenilor Republicii Moldova. Proiectul stabilește norme privind domeniul
medicamentelor și precizează atribuțiile ce le revin autorităților competente în vederea
asigurării dispozițiilor legale.
În sensul dat, examinând întreg textul proiectului, evidențiem că prevederile acestuia
corespund scopului enunțat în nota informativă, însă autorul nu a fost în totalitate sincer cu
privire la instituirea normei ce reglementează dreptul Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale de a licenția activitatea farmaceutică, competență ce îi revine
Camerei de Licențiere, precum și nereglementarea normei cu privire la Catalogul național de
prețuri.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei
nu conține motivarea în totalitate a prevederilor propuse de proiect, nefiind întrunite
exigențele normei art.20 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, conform
căruia nota informativă include condițiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv
finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări.
Astfel, nota informativă nu conține argumente cu referire la modul de stabilire a procentului
pentru aplicarea adaosurilor comerciale în dependență de prețul medicamentului, atribuirea
Agenției competenței de a elibera licență pentru exercitarea activității farmaceutice.
Rezumând cele constatate mai sus, subliniem că, atribuirea Agenției competenței improprii,
care, potrivit Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității
de întreprinzător, aparțin Camerei de Licențiere, poate fi apreciat ca un risc de coruptibilitate,
care periclitează viitorul proces de implementare a prevederilor proiectului, prin afectarea
intereselor subiecților responsabili.
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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

Prevederile proiectului promovează interesele statului în ce privește asigurarea funcționării
pieței medicamentului de uz uman pentru o mai bună protejare a sănătății fiecărui om, însă
este în detrimentul interesului public, deoarece nu se instituie norme cu privire la Catalogul
național de preturi, fiind, astfel, limitat accesul cetățeanului la lista de preţuri a
medicamentelor.
Subsidiar, prevederile proiectului prejudiciază interesul Camerei de Licențiere, autoritate
competentă de a elibera licență pentru exercitarea activității farmaceutice, prin promovarea
intereselor adaptate Agenției în sensul dat.

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. În conformitate cu art.7 al Legii
nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, autoritățile publice
sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de
participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți
interesate la procesul decizional, iar potrivit pct.18 al Hotărârii cu privire la mecanismul de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016,
informația despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie este
prezentată în forma unui anunț, însoțit de proiectul deciziei și materialele aferente acestuia
(note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanță cu
legislația comunitară, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.).
Astfel, din analiza informațiilor prezente pe portalul web particip.gov.md, notăm că prezentul
proiect de lege a fost plasat spre informare publicului în data de 20.10.2015, însă nu este
însoțit de nota informativă, tabele de concordanță cu legislația comunitară.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI
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1. Formulări lingvistice ambigui

Art.1 alin.(21) din proiect: „Reprezentantul deținătorului autorizației de punere pe
piață: Persoana cunoscută în mod obișnuit drept reprezentant local, desemnată de
către deținătorul autorizației de punere pe piață să îl reprezinte în Republica
Moldova.”.

Norma respectivă instituie instituția reprezentării a unei persoane, a cărei calitate nu este
identificată din prevederile proiectului, și anume autorul nu prezintă definiția termenului de
„deținător al autorizației de punere pe piață”, ceea ce va genera apariția practicelor diverse
de interpretare a acestui termen. Or, reprezentarea nu este un procedeu de tehnică juridică
prin care o persoană, numită reprezentant, încheie acte juridice cu terții în numele și în contul
unei alte persoane.

Recomandarea: Completarea art.1 cu o normă care va defini noțiunea de „deținător al
autorizației de punere pe piață”.  

Art.1 alin.(21) din proiect: „Reprezentantul deținătorului autorizației de punere pe
piață: Persoana cunoscută în mod obișnuit drept reprezentant local, desemnată de
către deținătorul autorizației de punere pe piață să îl reprezinte în Republica
Moldova.”.

Expresia „persoana cunoscută în mod obișnuit drept reprezentant local” are un sens confuz
și ambiguu, ce va permite interpretări abuzive la implementare în ce privește determinarea
persoanei care va fi considerată reprezentant al deținătorului autorizației de punere pe piață.
Prin noțiunea de persoana cunoscută se înțelege persoana care poate fi ușor recunoscută,
pe care cineva o cunoaște, care se bucură de o anumită reputație, renumită, iar
reprezentantul poate fi local, regional sau zonal.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „cunoscută în mod obișnuit drept reprezentant
local”.

Art. 1 alin.(49) pct.1) din proiect: ”Înseamnă un studiu clinic care îndeplinește oarecare
din următoarele condiții: alocarea subiectului la o anumită strategie terapeutică se
stabilește în prealabil și nu se încadrează în practica clinică uzuală a statutului
membru în cauză;” 

Prezenta normă transpune Regulamentul UE nr.536/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 16.04.2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman,
fără a ține seama de faptul că nu poate fi folosită și sintagma „a statutului membru în cauză”.

Recomandarea: Excluderea sintagmei ” a statutului membru în cauză”.
Aceeași propunere se recomandă și pentru tot textul proiectului în ansamblu.

Art.1 alin.(59) din proiect: “Subiect aflat în incapacitate: Înseamnă un subiect care, din
alte motive decât vârsta de competență legală pentru a-și da consimțământul în
cunoștință de cauză, este incapabil să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză
în conformitate cu legislația națională.”.

Art.1 alin.(59) utilizează expresia „din alte motive” și „vârsta de competență legală” care la
implementare va admite interpretări abuzive în ce privește determinarea „altor motive” și
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„vârstei”, conform cărora subiectul va fi considerat incapabil să-și dea consimțământul în
cunoștință de cauză.  

Recomandarea: Enumerarea exhaustivă a motivelor și concretizarea vârstei
considerate de competență legală, criterii care determină incapacitatea subiectului
pentru a-și da consimțământul în cunoștință de cauză.

Art.8 alin.(1) din proiect: „Prin derogare de la prevederile art.6 alin.(3) subalin.9) și
legislației privind secretul comercial și accesul la informație, fără a aduce atingere
legislației privind protecția proprietății industriale, solicitantul nu trebuie să furnizeze
rezultatele testelor preclinice și ale studiilor clinice, dacă poate demonstra că
medicamentul este un generic al unui medicament de referință care este sau a fost
autorizat în modul corespunzător oriunde în lume de cel puțin cinci ani.”.

Expresia „oriunde în lume” are un sens confuz, care va admite interpretări abuzive la
implementare.
Astfel, norma respectivă instituie regula conform căreia solicitantul nu trebuie să furnizeze
rezultatele testelor preclinice și ale studiilor clinice, ca cerință fiind cea în cazul în care
medicamentul de referință este sau a fost autorizat în modul corespunzător, însă autorul nu
indică la locul autorizării.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „oriunde în lume” cu sintagma „în țara de
origine.”.

Art.11 alin.(2) din proiect: „ În cazul în care noi dovezi științifice justifică acest lucru,
Ministerul Sănătății poate modifica dispozițiile subalin. 3) al prezentului articol, la
propunerea Agenției. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale
ale prezentei legi, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control.
În momentul înregistrării, Agenția determină clasificarea pentru eliberarea
medicamentului.”.

Expresiile utilizate în art.11 alin.(2) „măsură respectivă, destinată” și „elemente neesențiale
ale prezentei legi” au un sens confuz, care vor admite la implementare interpretări abuzive în
ce privește determinarea măsurii și elementelor esențiale.
În sensul dat, din conținutul normei cuprinse la art.11 alin.(2) din proiect, rezultă două măsuri
cea de „măsura respectivă” și cea de „măsură destinată să modifice elementele neesențiale
ale prezentei legi”, respectiv autorul creând premise pentru persoana responsabilă de a
alege norma „convenabilă”. De asemenea, autorul nu indică la elementele neesențiale care
se impun a fi modificate.

Recomandarea: Înlocuirea cuvântului „respectivă” prin concretizarea măsurii și a
sintagmei „ale prezentei legi” prin concretizarea elementelor neesențiale care se
impun a fi modificate. 

Art.40 alin.(3) pct.4) din proiect: „(...) Modalitățile menționate permit verificarea
autenticității fiecărui pachet furnizat conținând medicamente care prezintă elemente
de siguranță menționate la articolul 40 alin.(1) subalin.14) și determină sfera unei astfel
de verificări. Atunci când se stabilesc aceste modalități, se ține seama de
caracteristicile specifice ale lanțurilor de aprovizionare din Republica Moldova și de
necesitatea de a se asigura că impactul măsurilor de verificare asupra diverșilor actori
din lanțul de aprovizionare este proporționat.”. 
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Expresia utilizată de autor în norma respectivă „asupra diverșilor actori” are un sens confuz,
ce va admite interpretări abuzive la implementare în ce privește stabilirea subiecților care vor
fi considerați actori din lanțul de aprovizionare și asupra cărora impactul măsurilor de
verificare este proporționat.

Recomandarea: Concretizarea subiecților care se pretind a fi considerați actori din
lanțul de aprovizionare. 

Art.94 alin.(13) din proiect: „Pentru realizarea evaluării și a verificării prevăzute la
alin.(1), respectiv alin.(3) al prezentului articol, Agenția cooperează cu agenția și cu
autoritățile competente din țările terțe.”.

Norma respectivă utilizează expresia „Agenția cooperează cu agenția”, autorul instituind
astfel dreptul Agenției de a coopera cu sine-însuși, ceea ce este o absurditate. 

Recomandarea: Excluderea sintagmei „agenția și”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.1 alin.(57) și (58) din proiect:
„(57) Subiect: 18*:Persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și respectiv nu are
competență legală pentru a-și da consimțământul în cunoștință de cauză.”.
(58) Minor: Înseamnă un subiect a cărui vârstă, în conformitate cu legislația statului
membru în cauză, este sub vârsta de competentă legală pentru a-și da consimțământul
în cunoștință de cauză.”.

Corelând normele respective, evidențiem că acestea sunt contradictorii, nefiind clar definit
termenul de „minor”, ceea ce creează premise la implementare în ce privește vârsta
subiectului care determină dacă acesta este minor sau major.
Mai mult, noțiunea de minor este definită de Codul de procedură penală în art.6 pct.47) –
„persoană minoră – persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani”.

Recomandarea: Urmare a faptului că noțiunea de „minor” este definită de Codul de
procedură penală, propunem excluderea la art.1 alin.(57) a sintagmei „18*:Persoana
care nu a împlinit vârsta de 18 ani și respectiv nu are competență legală pentru a-și da
consimțământul în cunoștință de cauză” și art.1 alin.(58).

Art.6 alin.(4) şi art.9 din proiect:
„Articolul 6. (4) Documentele și informațiile privind rezultatele testelor farmaceutice și
preclinice și ale studiilor clinice menționate la alin. (3) pct.9), sunt însoțite de rezumate
detaliate în conformitate cu alin. (13) al articolul 9.
Articolul 9. Rezumatul caracteristicilor medicamentului.
(1) Rezumatul caracteristicilor produsului conține, în ordinea indicată mai jos,
următoarele informații: (...)”.

În art.6 alin.(4) autorul face trimitere la prevederile normei cuprinse la alin.(13) al articolului 9.
În sensul dat, corelând prevederile art.6 alin.(4) cu cele cuprinse în art.9 din proiect, relevăm
că aceste sunt incompatibile, or art.9 este format din patru alineate, și nu din 13, precum este
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indicat în art.6 alin.(4).
Neconcordanța prevederilor proiectului va crea premise pentru persoana responsabilă de a
include în rezumat informațiile în mod discreţionar.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „alin.(13)” cu sintagma „alin.(1)”.

Art.10 alin.(1), art.11 și art.12 din proiect:
„ Articolul 10. (1) Medicamentele homeopatice produse și introduse pe piața Republicii
Moldova trebuie să fie autorizate conform articolului 11 și articolului 12.
Articolul 11. (1) Prezintă obiectul unei proceduri speciale de înregistrare simplificate,
numai medicamentele homeopate care satisfac următoarelor condiții: (…).
Articolul 12. (1) O cerere pentru procedura specială de înregistrare simplificată se
poate referi la o serie de medicamente derivate din aceeași sușă sau aceleași sușe
homeopate. Pentru a demonstra, în special, calitatea farmaceutică și omogenitatea
loturilor de fabricație a produselor în cauză, cererea este însoțită de următoarele
documente: (…).”.

Deși prevederile art.10 alin.(1) fac trimitere la modul de autorizare a medicamentelor
homeopatice prevăzute la art.11 și art.12, constatăm că prevederile art.11 și art.12 nu indică
la aceasta.
În sensul dat, prevederile art.11 instituie condițiile pe care trebuie să le întrunească
medicamentele homeopatice pentru a fi considerate obiectul unei proceduri speciale de
înregistrare, iar cele cuprinse la art.12 indică la cererea pentru procedura specială de
înregistrare simplificată și ce documente ce sunt anexate la ea.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „conform articolului 11 și articolului 12” cu
sintagma „cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 11 și articolul 12 ale
prezentei legi”. 

Art.13 alin.(1) şi (5) din proiect:
„(1) Prin prezentul articol se stabilește o procedură simplificată de înregistrare
(denumită în continuare „înregistrare pe baza folosirii tradiționale”) pentru
medicamentele din plante care îndeplinesc toate criteriile menționate mai jos:
4) perioada de utilizare tradițională prevăzută în articolul 13 alin. (5) subalin. 3) a
expirat;
(5) Pentru a obține o înregistrare pe baza utilizării tradiționale, solicitantul depune o
cerere la Agenție.”.

Analizând prevederile art.13 alin.(1) pct.4) în corelare cu art.13 alin.(5), evidențiem
incompatibilitatea acestora.
În sensul dat, autorul utilizează expresia în art.13 alin.(1) pct.4) „prevăzută în articolul 13
alin.(5) subalin.3)”, deși art.13 alin.(5) este constituit dintr-un singur alineat, ba mai mult
art.13 alin.(5) nu indică la perioada de utilizarea tradițională.
Astfel, lipsa unor prevederi clare cu referire la perioada de utilizare tradițională a
medicamentelor din plante, va crea premise pentru persoana responsabilă de a stabili
perioada respectivă la latitudinea sa.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „prevăzută în articolul 13 alin. (5) subalin. 3)”
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prin concretizarea perioadei de utilizare în ani sau luni.

Art.57 alin.(1) pct.7) și art.60 din proiect:
„Articolul 57. Cerințele către titularul autorizației de distribuție
(1) Deținătorii autorizației de distribuție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe
minime:
7) trebuie să respecte principiile și orientările privind bunele practici de distribuție a
medicamentelor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 60;
Articolul 60. Regulile de bună practică de distribuție
Distribuitorii de medicamente în activitatea lor trebuie să respecte Regulile de bună
practică de distribuție.”.

Art.57 alin.(1) pct.7 indică la respectarea regulilor de bunele practici în modul prevăzut la
art.60 din proiect, care, de fapt, doar prevede că distribuitorii trebuie să respecte aceste
reguli, însă nu se enumeră exhaustiv care sunt aceste reguli și ce presupun ele de fapt.
Neconcordanța prevederilor proiectului va crea premise pentru distribuitorii de medicamente
să instituie regulile de bunele practici la latitudinea sa.

Recomandarea: Completarea art.60 cu prevederi care enumeră expres regulile de
bunele practici, cine le instituie și care sunt condițiile de respectare ale acestora. 

Art.63 alin.(3) și art.62 din proiect:
“ Articolul 63. (3) Ghidul menționat la articolul 62 va include dispoziții specifice privind
intermediere.
Articolul 62. Obținerea și furnizarea medicamentelor de către distribuitori angro”.

Art.63 alin.(3) indică la un Ghid prevăzut la art.62 din proiect, care, de fapt, prevede modul de
obținere și furnizare a medicamentelor de către distribuitori angro, nefiind indicat un careva
Ghid și ce presupune el de fapt.
Neconcordanța prevederilor proiectului va crea premise pentru distribuitorii de medicamente
să se conducă după un Ghid „convenabil” în dependență de interesul urmărit.

Recomandarea: Completarea proiectului cu o normă care va reglementa prevederi cu
referire la Ghid, conținutul acestuia și autoritatea care îl emite, precum și cerințele de
utilizare a acestui Ghid.  

Art.71 alin.(1) din proiect: “În cazul în care medicamentele sunt promovate unor
persoane calificate să le prescrie sau să le elibereze, persoanelor în cauză nu li se pot
furniza, oferi sau promite cadouri, avantaje pecuniare sau beneficii în natură, cu
excepția cazului în care acestea au o valoare simbolică și sunt relevante pentru
practica medicală sau farmaceutică.”.

Expresia „valoare simbolică” este incompatibilă cu prevederile legale ale pct.1 al Hotărârii
Guvernului privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe
sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și aprobarea Regulamentului cu privire la
evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor
oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol nr.134 din 22.02.2013, care
statuează că se stabilește în calitate de valoare admisă a cadourilor simbolice, a celor oferite
din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol suma maximă de 1000 lei.
Conflictul între norma art.71 alin.(1) din proiect și Hotărârea de Guvern prenotată va crea
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premise pentru persoanele calificate să stabilească valoarea simbolică după bunul plac,
abuzând, astfel, de calitatea sa de a cere cadouri, avantaje sau beneficii nejustificate.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „o valoare simbolică” cu sintagma „o valoare
admisă, stabilită prin Hotărârea Guvernului privind stabilirea valorii admise a
cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de
protocol nr.134 din 22.02.2013”.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Art.1 alin.(52) din proiect: ”Comisia de etică: Înseamnă un organism independent
înființat într-un stat membru, în conformitate cu dreptul statului membru respectiv și
abilitat să emită avize în sensul prezentului regulament, luând în considerare punctele
de vedere ale nespecialiștilor, în special pacienți sau organizații ale pacienților; - din
regulamentul 539:11 Din HG 18.01.2016 CNEESC”.

Art.1 alin.(52) utilizează normă de trimitere defectuoasă ”în sensul prezentului regulament” și
” din regulamentul 539:11 Din HG 18.01.2016 CNEESC”, prin ce deleagă altor entități publice
decât Ministerul Sănătății dreptul și competența de a fonda un organism independent în
domeniul sănătății a cărui misiune constă în protecția drepturilor, asigurarea securității,
confortului, siguranței și beneficiului tuturor subiecților studiului clinic
Transpunerea legislației comunitare, nu constă în redarea cu exactitate a textului Orientărilor
Uniunii Europene în domeniu, ci presupune că, pentru a se conforma Acquis-ului comunitar,
Republica Moldova trebuie să dispună de capacitatea de a aplica angajamentele asumate,
legislatorul național având o marjă mai mare sau mai mică de transpunere prin legislația
națională.
Prin urmare, din conținutul normei art.1 alin.(52) din proiect se constată că acesta este redat
dintr-un act UE prin utilizarea sintagmei ”într-un stat membru”.

Recomandarea: Urmare a faptului că în alineatul doi al art.1 alin.(52) autorul
reglementează Comitetul Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic, propunem
excluderea textului ” Înseamnă un organism independent înființat într-un stat membru,
în conformitate cu dreptul statului membru respectiv și abilitat să emită avize în sensul
prezentului regulament, luând în considerare punctele de vedere ale nespecialiștilor,
în special pacienți sau organizații ale pacienților; - din regulamentul 539:11 Din HG
18.01.2016 CNEESC” și, implicit, în titlul alin.(52) sintagma ”Comisia de etică” de
substituit cu sintagma ” Comitetul Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic”.

Art.1 alin.(58) „Minor: Înseamnă un subiect a cărui vârstă, în conformitate cu legislația
statului membru în cauză, este sub vârsta de competenţă legală pentru a-și da
consimțământul în cunoștință de cauză.”.  

Norma respectivă utilizează sintagma „în conformitate cu legislația statului membru în
cauză”, fără a face trimitere la un act normativ concret național.
În sensul dat, transpunerea legislației comunitare, nu constă în redarea actelor UE cu referire
la legislația statelor membre, ci presupune că, pentru a se conforma Acquis-ului comunitar,
Republica Moldova trebuie să dispună de capacitatea de a aplica angajamentele asumate,
legislatorul național având o marjă mai mare sau mai mică de transpunere prin legislația
națională.
Astfel, pentru a exclude posibilitatea interpretării abuzive a normei, prevederile acesteia
trebuie să fie formulate clar și fără echivoc, condiție nerespectată de către autor prin
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instituirea normei respective. Astfel, autorul utilizează norme de trimitere defectuoase la
stabilirea vârstei subiectului care este considerat persoană minoră.

Recomandarea: Urmare a faptului că noțiunea de „minor” este definită de cadrul
normativ în vigoare, propunem excluderea art.1 alin.(58).

Art.1 alin.(59) din proiect: “Subiect aflat în incapacitate: Înseamnă un subiect care, din
alte motive decât vârsta de competență legală pentru a-și da consimțământul în
cunoștință de cauză, este incapabil să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză
în conformitate cu legislația națională.”.

Art.1 alin.(59) utilizează expresia „în conformitate cu legislația națională”, fără a face trimitere
la un act normativ concret, ceea ce creează premise pentru persoana responsabilă de a
determina în mod discreționar criteriile care indică că persoana este incapabilă să-și dea
consimțământul în cunoștință de cauză.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în conformitate cu legislația națională” cu
actul normativ concret care determină capacitatea persoanei de a-și da
consimțământul în cunoștință de cauză.

Art.6 alin.(3) din proiect: „Cererea este însoțită de următoarele informații și
documente, prezentate în conformitate cu anexa 1: (...).”

Art.6 alin.(3) instituie cerințe obligatorii în ce privește setul de cate ce trebuie să fie anexate
la cererea de autorizare ce se depun la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale,
utilizând expresia „în conformitate cu anexa 1”.
Astfel, analizând proiectul legii în ansamblu, se constată că această nu cuprinde careva
anexe.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „, prezentate în conformitate cu anexa 1”.
Aceeași recomandare se propune pentru textul proiectului în ansamblu .

Art.57 alin.(4) din proiect: „Normele de punere în aplicare a prezentului punct ar trebui,
de asemenea, să fie justificate de rațiuni de protecție a sănătății publice și să fie
proporționale cu obiectivul acestei protecții, în conformitate cu normele tratatului, în
special cele privind libera circulație a mărfurilor și concurența.”

Art.57 alin.(4) utilizează expresia „în conformitate cu normele tratatului, în special cele privind
libera circulație a mărfurilor și concurența” ce are un sens confuz.
Astfel, autorul face referire la un tratat privind libera circulație a mărfurilor și concurența, nu
indică careva date ce îl determină (titlu, data adoptării, actul legislativ de ratificare a tratatului
și alte date relevante), ceea ce va crea premise pentru subiecții responsabili de a aplica
tratatul „convenabil”.

Recomandarea: Substituirea textului „în special cele privind libera circulație a
mărfurilor și concurența” cu textul care va include titlul, data adoptării și legea prin
care a fost ratificat. 
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Art.62 alin.(2) din proiect: “Distribuitorii asigură furnizarea medicamentelor doar
persoanelor autorizate sau împuternicite să primească medicamente pentru distribuție
în conformitate cu dispozițiile legale și administrative aplicabile a țării în cauză.”.

Formularea utilizată de autor „în conformitate cu dispozițiile legale și administrative aplicabile
a țării în cauză” are un sens ambiguu, deoarece lasă pe seama distribuitorului de a stabili la
latitudinea sa condițiile și modul de furnizare a medicamentelor. Prin asemenea procedeu,
autorul împuternicește distribuitorul să adopte cadrul legal corespunzător.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „în conformitate cu dispozițiile legale și
administrative aplicabile a țării în cauză” prin concretizarea actului legislativ la care se
face trimitere.  

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.1 alin.(66) din proiect: „Inspecție: Înseamnă activitate întreprinsă de o autoritate
competentă care constă în examinarea oficială a documentelor, locurilor de
desfășurare, înregistrărilor, sistemelor de asigurare a calității și a oricărui alt elemente
care, în conformitate cu avizul autorității competente, au legătură cu studiul clinic
intervențional și care se pot afla la locul de desfășurare a studiului clinic
intervențional, în localurile sponsorului și/sau organismului de cercetare subcontract
sau în orice altă instituție pe care autoritatea competentă consideră că este necesar să
o inspecteze.”. 

Prin utilizarea expresiei „autorității competente” autorul instituie atribuții care vor admite
derogări și interpretări abuzive la implementare, determinând, astfel, posibilitatea de a
interpreta în versiunea preferată autoritatea care examinează oficial documentele, autoritatea
care emite avizul și autoritatea care va efectua inspectarea.
În sensul dat, nedeterminarea subiectului la care se referă prevederea va isca la
implementare conflict de competență dintre entitățile responsabile în domeniul reglementat
prin lege.

Recomandarea: Substituirea în tot cuprinsul normei art.1 alin.(66) a sintagmei
„autorității competente” prin concretizarea autorității respective.

Art.5 din proiect: „Autorizația de punere pe piață nu este necesară pentru produsele
radiofarmaceutice preparate la momentul utilizării de către o persoană sau de către o
unitate autorizată, în conformitate cu actele normative interne, să utilizeze aceste
medicamente, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, într-un centru sanitar
autorizat, și cu condiția să provină exclusiv de la generatori autorizați de radionuclizi,
din truse sau precursori radionuclidici.”.

Art.5 instituie excepție de la regula generală de autorizație de punere pe piață, însă utilizează
expresia „în conformitate cu actele normative interne”, ce va crea premise la implementare
pentru entitatea responsabilă de a impune eliberarea autorizaţiei de punere pe piață pentru
produsele radiofarmaceutice preparate, conform criteriile stabilite la latitudinea sa.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în conformitate cu actele normative interne”
cu sintagma „în conformitate cu X (dispoziția sau ordin) aprobat de X (autoritatea
competentă)”.

Art.11 alin.(2) din proiect: „ În cazul în care noi dovezi științifice justifică acest lucru,
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Ministerul Sănătății poate modifica dispozițiile subalin. 3) al prezentului articol, la
propunerea Agenției. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale
ale prezentei legi, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control.
În momentul înregistrării, Agenția determină clasificarea pentru eliberarea
medicamentului.”.

Prin utilizarea expresiei „Ministerul Sănătății poate modifica dispozițiile subalin. 3) al
prezentului articol” autorul atribuie autorității respective competențe improprii.
Conform art.2 alin.(1) al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, actele
legislative sunt acte adoptate de unica autoritate legislativă a statului în temeiul normelor
constituționale, conform procedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului, de alte
reglementări în vigoare, și ocupă poziția cea mai înaltă în ierarhia actelor normative din
Republica Moldova, iar potrivit art.34 alin.(1) al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele
legislative, modificarea sau completarea actului legislativ reprezintă amendarea unor
prevederi ale lui.
În concluzie, prin norma respectivă autorul i-a delegat Ministerului Sănătății atribuțiile
exclusive ale Parlamentului.

Recomandarea: Excluderea propoziției „În cazul în care noi dovezi științifice justifică
acest lucru, Ministerul Sănătății poate modifica dispozițiile subalin. 3) al prezentului
articol, la propunerea Agenției.”.

Art.15 alin.(2) din proiect: “În cazul în care Agenția cere prezentarea informațiilor
suplimentare în vederea executării alin.(1) al prezentului articol, termenele stabilite la
articolul 15 se suspendă până la furnizarea informațiilor suplimentare solicitate. De
asemenea, termenele menționate se suspendă pentru perioada acordată solicitantului,
în cazul în care este necesar, pentru a oferi explicații scrise.”.

Art.15 alin.(2) indică la suspendarea termenelor stabilite în art.15 până la furnizarea
informațiilor suplimentare solicitate și pentru perioada acordată solicitantului.
Astfel, examinând textul integral al art.15 din proiect, evidențiem că acesta nu prevede
careva termene.
Pericolul de risc în cazul dat rezidă în crearea premiselor pentru Agenție să stabilească la
latitudinea sa termenele și să suspende neîntemeiat perioadele pretinse în art.15 alin.(2).

Recomandarea: Excluderea sintagmei „stabilite la articolul 15” prin concretizarea
termenelor cu specificarea în ani, luni sau zile.

Art.18 alin.(3) din proiect: “În situații excepționale și în urma consultării cu solicitantul,
autorizația de punere pe piață este acordată sub rezerva anumitor condiții, în ceea ce
privește siguranța medicamentului, adresarea unei notificări Agenției cu privire la
orice incident legat de utilizarea acestuia și măsurile care trebuie adoptate.”.

Expresiile utilizate de autor în norma prenotată „în situații excepționale” și „anumitor condiții”
ar putea fi înțelese confuz și crea condiții care sunt dificil de realizat.
Astfel, analizând noma prenotată, evidențiem că autorul instituie excepție de la regula
generală în ce privește acordarea autorizației de punere pe piață în situații excepționale sub
rezerva anumitor condiții.
În sensul dat, lipsa unor reglementări clare care determină situațiile excepționale și condițiile
sub rezerva cărora autorizația de punere pe piață este acordată, generează apariția riscului
de corupție la implementare, manifestat prin acordarea discreționară a autorizației de punere
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pe piață a medicamentului, ceea ce va duce la concurența neloială între solicitanți.

Recomandarea: Enumerarea expresă a condițiilor ce se impun pentru acordarea
autorizației de punere pe piață în situații excepționale și, implicit, concretizarea
acestor situații.

Art.73 alin.(2) din proiect: “În conformitate cu dispozițiile legale menționate la alin. (l),
Agenția conferă instanțelor judecătorești sau autorităților administrative competențe
care să le permită, în cazurile în care consideră că aceste măsuri sunt necesare, ținând
seama de toate interesele implicate, în special interesul public: 

Expresia „Agenția conferă instanțelor judecătorești sau autorităților administrative
competențe” este abuzivă, autorul instituind pentru Agenție atribuții improprii, contrare
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.71 din 23.01.2013.
În sensul dat, punctul 8 al Regulamentului prenotat indică la atribuțiile Agenției, printre care
nu se regăsește și cea de delimitare a competențelor pentru instanțele de judecată și alte
autorități administrative, fapt ce denotă că norma instituită de proiect la art.73 alin.(2) va
admite interpretări abuzive la implementare, manifestate prin posibilitatea alegerii de către
Agenției a interpretării cele mai convenabile a atribuțiilor sale, fără a ține seama de cadrul
legal existent care indică la competențele instanțelor de judecată și autorităților administrative
pe domeniile sale de activitate.

Recomandarea: Reformularea art.73 alin.(2) în așa mod ca aceasta să reglementeze
actele pe care este în drept să le emită Agenția și modul de contestare ale acestora.
Aceeași propunere se recomandă și pentru art.73 alin.(4) din proiect.

Art.81 alin.(3) din proiect: “Cu excepția cazului în care, pentru protecția sănătății
publice, sunt necesare anunțuri publice urgente, Agenția se informează reciproc cu
autoritățile competente ale altor state cu care are încheiate acorduri de colaborare, cu
cel puțin 24 de ore înainte de difuzarea unei notificări publice referitoare la aspecte de
farmacovigilență.”.

Expresia „Agenția se informează reciproc cu autoritățile competente ale altor state cu care
are încheiate acorduri de colaborare” este abuzivă, autorul instituind pentru Agenție atribuții
improprii, contrare Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.71 din 23.01.2013.
În sensul dat, punctul 4 al Regulamentului prenotat indică că în domeniile sale de activitate,
Agenția este autoritatea competentă și decizională și colaborează cu organele centrale ale
administrației publice și cu alte autorități, fapt ce denotă că norma instituită de proiect la
art.81 alin.(3) va admite interpretări abuzive la implementare, manifestate prin posibilitatea
alegerii de către Agenției a interpretării cele mai convenabile a atribuțiilor sale.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „reciproc cu autoritățile competente ale altor
state cu care are încheiate acorduri de colaborare”.

Capitolul I din proiect: „Autorizarea activității farmaceutice” 

Capitolul I din Titlul XV (art.120-131) instituie pentru Agenție dreptul de a licenția activitatea
farmaceutică, atribuții improprii pentru aceasta.
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Conform art.6 alin.(1) al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2011 privind reglementarea activității de
întreprinzător, autoritățile de licențiere sunt: a) Camera de Licențiere; b) Banca Națională a
Moldovei; c) Comisia Națională a Pieței Financiare; d) Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică; e) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației; f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar potrivit
art.8 alin.(1) lit.a) pct.25 din legea prenotată, se supun reglementării prin licențiere de către
Camera de Licențiere activitatea farmaceutică.
Astfel, observăm că amendamentele propuse de autor instituie unele atribuții improprii
Agenției, atribuții ce depășesc competențele, ce pot genera conflicte de competență în ce
privește eliberarea licenței privind exercitarea activității farmaceutice sau respingerea cererii
de eliberare a licenței, precum și retragerea licenței. Mai mult, capitolul I al titlului XV din
proiect nu instituie norme nereglementate de cadrul normativ în vigoare, iar actul legislativ nu
trebuie să fie o baza de date ce cuprinde legislația națională în domeniul reglementării
activității de întreprinzător și licențierea acesteia.

Recomandarea: Excluderea integrală a capitolului I „„Autorizarea activității
farmaceutice”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.14 din proiect: „Agenția ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că
procedura de acordare a autorizației de punere pe piață pentru un medicament se
încheie în termen de maximum 210 zile de la depunerea unei cereri valabile.”.

Art.14 utilizează expresia „cereri valabile” ce are un sens confuz și care creează condiții
dificile de realizat la implementare pentru Agenție, atunci când ultima va calcula termenul de
210 zile, termen în care se încheie procedura de acordare a autorizației de punere pe piață
pentru un medicament.
Respectiv, riscul de corupție în cazul dat va apărea atunci când persoana responsabilă va
considera prea dificil de stabilit momentul în care cererea este considerată valabilă, fiind
tentată să recurgă la metode corupte pentru a-și asigura îndeplinirea obligației sale în ce
privește îndeplinirea măsurilor necesare în vederea respectării termenului de 210 zile.

Recomandarea: Reglementarea normei care va prevedea cazurile în care o cerere este
considerată valabilă.  

Art.20 alin.(3) și (4) din proiect:
“(3) Orice autorizație de punere pe piață, care în primii 3 ani de la emitere nu a fost
urmată de punerea efectivă a medicamentului pe piață în România, își încetează
valabilitatea.
(4) Dacă un medicament autorizat, pus pe piață anterior, nu mai este prezent timp de 3
ani consecutivi în România, autorizația își încetează valabilitatea.”

Prevederile respective instituie reguli improprii pentru Republica Moldova prin utilizarea
expresiei „ în România”.
Astfel, prin norma respectivă autorul exclude cazurile în care valabilitatea autorizației de
punere pe piață a medicamentului poate fi încetată.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în România” cu sintagma „în Republica
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Moldova”.

Art.84 alin.(11) din proiect: „O evaluare a rapoartelor periodice actualizate privind
siguranța este efectuată în cazul medicamentelor autorizate în mai multe state membre
și, în ceea ce privește cazurile vizate la articolul 83 alin.(6) și alin.(8), pentru toate
medicamentele care conțin aceeași substanță activă sau aceeași combinație de
substanțe active și pentru care au fost stabilite o dată de referință pentru Uniune și o
frecvență de transmitere a rapoartelor periodice actualizate privind siguranța.”.  

Expresiile “în mai multe state membre” și „pentru Uniune” au un sens confuz.
Astfel, analizând prevederile proiectului în ansamblu, evidențiem că acestea sunt aplicabile
pentru Republica Moldova, și nu pentru Uniunea Europeană, iar sintagmele precum „statele
membre” și „Uniune” instituie prevederi ce sunt dificil de realizat, ceea ce va crea premise
pentru responsabilii de implementare de a transpune reglementările legislației comunitare
după bunul plac.

Recomandarea: Sintagmele „în mai multe state membre” și „pentru Uniune” de exclus.
 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Art.35 alin.(8) din proiect: „Agenția în baza evaluării competențelor, include persoanele
calificate într-un registru disponibil publicului.”.

Accesul la registrul persoanelor calificate constituie un element indispensabil care impune
reglementarea cu precizie a sursei unde poate fi vizualizat registrul respectiv, dar nu cu
operarea termenelor precum ”registru disponibil publicului”. Or, în lipsa unor astfel de
prevederi autorul oferă posibilitatea Agenției să stabilească sursa de informare și lista
persoanelor calificate, ce necesită a fi publicate, reieșind din preferințele sale și în
dependență de solicitant.

Recomandarea: În vederea respectării principiului transparenței și nediscriminării,
propunem indicarea sursei unde poate fi accesat registrul persoanelor calificate.
Propunem utilizarea sintagmei ”registru, care poate fi accesat pe pagina web a
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”.

Art.40 alin.(3) pct.3) din proiect: „procedurile pentru notificarea Agenției prevăzute la
alin.(4) al prezentului articol și un sistem rapid de evaluare și de decizie cu privire la
astfel de notificări în scopul aplicării subalin.2).”.

Art.40 alin.(3) pct.3) indică la una din măsurile adoptate de către Agenție cea de notificare,
autorul indicând că procedura este stabilită la art.40 alin.(4) din proiect.
Astfel, examinând textul în ansamblu a normei cuprinse la art.40, evidențiem că în alin.(4)
autorul indică elementele de care trebuie să țină cont Agenția la adoptarea măsurilor, și nu la
procedura de notificare.
Lipsa unor reglementări clare în acest sens oferă posibilitatea pentru Agenție de a adopta
masurile ce nu prevăd procedurile de notificare, deși proiectul de lege impune o astfel de
cerință la art.40 alin.(3) pct.3).

Recomandarea: Completarea art.40 cu alineatul (5) care va reglementa procedurile
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pentru notificarea Agenției, iar la art.40 alin.(3) pct.3 sintagma „la alin.(4)” de substituit
cu „la alin.(5)”.  

Art.63 alin.(2) din proiect: „Agenția ține un registru al agenților economici care
intermediază medicamente disponibil publicului.”.

Accesul la registrul agenților economici constituie un element indispensabil care impune
reglementarea cu precizie a sursei unde poate fi vizualizat registrul respectiv, dar nu cu
operarea termenelor precum ”registru disponibil publicului”. Or, în lipsa unor astfel de
prevederi autorul oferă posibilitatea Agenției să stabilească sursa de informare și lista
agenților economici, ce necesită a fi publicate, reieșind din preferințele sale și în dependență
de solicitant.

Recomandarea: În vederea respectării principiului transparenței și nediscriminării,
propunem indicarea sursei unde poate fi accesat registrul agenților economici.
Propunem utilizarea sintagmei ”registru, care poate fi accesat pe pagina web a
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”.

Art.91 din proiect: „Agenția publică un raport cu privire la desfășurarea activităților de
farmacovigilență la fiecare trei ani”.

Transparența activităților de farmacovigilență constituie un element indispensabil în domeniul
medicamentului care impune reglementarea cu precizie a sursei unde poate fi accesat
raportul Agenției, dar nu cu operarea termenului precum „Agenția publică”. Or, în lipsa unor
astfel de prevederi autorul oferă posibilitatea Agenției să stabilească sursa de publicare în
dependență de raportul care se dorește a fi adus la cunoștința publicului, limitând, astfel,
accesul populației la toate rapoartele Agenției cu privire la desfășurarea activităților de
farmacovigilență.

Recomandarea: În vederea respectării principiului transparenței și nediscriminării,
propunem indicarea sursei unde pot fi accesate rapoartele Agenției cu privire la
desfășurarea activităților de farmacovigilență.
Propunem utilizarea sintagmei ”registru, care poate fi accesat pe pagina web a
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”.

Art.136 din proiect: „prețurile la medicamente”

Conform textului art.136 din proiect, autorul instituie adaosurile comerciale pentru
medicamentele al căror preț este stabilit în conformitate cu Catalogul național de prețuri.
În sensul dat, examinând prevederile proiectului în ansamblu, cât și legislația în vigoare, se
constată că acestea nu reglementează Catalogul național de prețuri, conținutul acestuia,
autoritatea responsabilă de crearea și administrarea Catalogului, și alte date relevante, fapt
ce va leza dreptul cetățeanului de avea acces liber la informația cu privire la prețul de
producător și cel mediu la medicamente.
Lipsa accesului la informația cu privire la prețul medicamentului, ce este considerată
informație de interes public, denotă că autoritatea responsabilă de administrarea Catalogului
de prețuri va stabili un preț convenabil pentru farmacii, nu şi pentru consumator.

Recomandarea: : Completarea proiectului cu o normă ce va cuprinde prevederi cu
privire la Catalogul național de prețuri.  

15



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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

05 Octombrie 2016

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