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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice
cerinţe esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil,

punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz
civil

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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 implementării
prevederilor reglementate din Capitolul III art.173 al Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada
2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 1 octombrie 2014.
Reglementarea tehnică va asigura ca explozibilii de uz civil să fie puşi pe piaţă numai dacă
sunt depozitaţi în mod corespunzător şi utilizaţi după cum au fost concepuţi şi nu pun în
pericol sănătatea şi securitatea persoanelor.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Astfel, sunt întrunite exigenţele stabilite de prevederile
art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Pentru aprobarea şi implementarea prevederilor propuse în proiectul actului normativ, nu
sunt necesare careva surse financiare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor
Interne însă acestea nu sunt 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. Proiectul se regăseşte pe pagina
oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în corespundere cu 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

Capitolul II pct.3 Prezenta reglementare tehnică se aplică explozibililor aşa cum sînt
definite în 6 subpct (1)...

Varianta propusă a normei respective este ambiguă şi neclară. Pentru redarea sensului clar
al acestei norme este necesară completarea normei respective după sintagma “sunt definite
în” cu cuvîntul “punctul”.

Recomandarea: Completarea normei respective după sintagma “...sunt definite în...”
cu cuvîntul “punctul”.

Capitolul II pct.3 Prezenta Reglementare tehnică se aplică explozibililor aşa cum sunt
definite în 6 subpct; pct.4 alin.(2) de la prezentul alineat, respectiv în pct.6 subpct.3...

Varianta propusă a normei respective este ambiguă întrucît autorul face trimitere la
subpunctele din proiect care din punct de vedere textual nu există, în sensul că în forma
redactării textului punctul 6 din proiect nu conţine subpuncte numerotate.
Aşadar, pentru o corectitudine logică a textului normei este necesară numerotarea
subpunctelor la pct.6 sau excluderea din text a sintagmei “subpunct” de la punctul 3 şi alin. 3
punctul 4.
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Recomandarea: Propunem autorului numerotarea subpunctelor la pct.6, sau
excluderea sintagmei "subpunct 1" de la pct.3 şi a sintagmei "subpunct 3" de la pct.4
ali.3).

Capitolul IV secţiunea a 5-a pct.37. Un importator sau un distribuitor este considerat
producător în sensul prezentei reglementări tehnice şi este supus obligaţiilor ce revin
producătorului... .

În varianta propusă se confundă noţiunile de importator sau distribuitor cu noţiunea de
producător. Din considerentul că nu în toate cazurile producătorul poate fi şi importator sau/şi
distribuitor este inoportun a se suprapune aceste noţiuni.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea pct.37 din secţiunea a 5-a a
capitolului IV care ar avea următorul conţinut: “Un importator sau distribuitor în
sensul prezentei Reglementări tehnice este supus obligaţiilor şi răspunderii ce revin
producătorului în temeiul pct.11-18 atunci cînd introduce pe piaţă un explozibil sub
denumirea sau marca sa, sau modifică un explozibil deja introdus pe piaţă într-o
manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.16 alin.2) producătorii: indică pe explozibil sau, dacă acest lucru nu este
posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozibilul denumirea lor,
denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la
care pot fi contactaţi. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător.
Datele de contact sunt comunicate în limba de stat.

În varianta propusă de autor, obligativitatea înscrierii în limba de stat revine producătorului
doar pentru datele de contact. În sensul respectiv rămîne la discreţia producătorului de a
comunica şi celelalte date (denumirea şi marca comercială înregistrată, data producerii şi
termenul de valabilitate, compoziţia chimică, cerinţele de securitate a explozibilului, avertizări
la utilizare etc).
Or, deseori practica demonstrează faptul că diferite mărfuri importate conţin eticheta cu
descrierea produsului doar în limba rusă fapt ce contravine art.20 alin.(1) şi alin.2) din Legea
nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor care prevede: "Informarea
consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin
elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere
şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de exploatare
ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de destinaţia
acestora. Textul informaţiei va fi lizibil, imprimat cu litere şi caractere distincte pentru
consumator".
(2) Se interzice importul şi plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor în lipsa
informaţiei complete, veridice şi corecte în limba moldovenească sau în limbile
moldovenească şi rusă.
În sensul dat conţinutul prevederilor respective impune ca obligatorie limba de stat. Astfel,
prevederile proiectului urmează a fi corelate cu normele Legii nr.105 din 13.03.2003 privind
protecţia consumatorilor.

Recomandarea: Propunem autorului înlocuirea sintagmei „datele de contact sunt
comunicate în limba de stat”, cu sintagma „toată informaţia ce priveşte caracteristicile
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generale obligatorii ale explozibilului (denumirea şi marca comercială înregistrată,
data producerii şi termenul de valabilitate, compoziţia chimică etc) cît şi datele de
contact ale producătorului vor fi redate în limba de stat.

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

Capitolul V secţiunea 1 pct.44. Dacă Ministerul Economiei consideră că nu sunt
necesare cerinţele speciale de siguranţă menţionate la pct. 42-43, explozibilii pot fi
transportaţi pe teritoriul statului fără furnizarea în prealabil a informaţiilor stipulate la
pct.43. Ministerul Economiei prin Camera de Licenţiere eliberează atunci o autorizaţie
pe durată nedeterminată, care poate fi suspendată ori retrasă în orice moment, pe baza
unei decizii motivate. Documentul menţionat la pct.42, care trebuie să însoţească
explozibilii pînă la destinaţie, se referă atunci numai la autorizaţia respectivă.

Sintagma „dacă” utilizată de autor oferă discreţionar competenţe Ministerului Economiei de a
aplica prevederea la luarea unor decizii fără a impune criterii clare.
Totodată, sintagma „care poate fi suspendată ori retrasă în orice moment” instituie lipsa unor
termene clare pentru luarea deciziilor. Or, prin atribuirea Ministerului Economiei unei
asemenea competenţe reglementate în forma respectivă, autorul proiectului admite norme
discreţionare, în situaţia în care rămîne la discreţia autorităţii vizate de a suspenda ori retrage
autorizaţia agentului economic în orice moment.
În consecinţă, sintagma folosită de autor nu corespunde exigenţelor de redactare şi
reglementare a unei norme, din considerentul că suspendarea ori retragerea autorizaţiei
urmează a fi aplicată agentului economic care în mod intenţionat sau din imprudenţă admite
abateri de la Reglementarea tehnică, încalcă cerinţele esenţiale de securitate ale
explozibililor de uz civil etc.
Astfel, considerăm inoportun a se promova norma dată în varianta respectivă.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea pct.44 care ar avea următorul
conţinut: “În cazul în care Ministerul Economiei constată că nu sunt necesare cerinţele
speciale de siguranţă menţionate la pct.42-43 explozibilii pot fi transportaţi pe teritoriul
statului fără furnizarea în prealabil a informaţiilor stipulate la pct. 43. În situaţia dată,
Ministerul Economiei prin Camera de Licenţiere va elibera o autorizaţie pe o durată
determinată, în baza documentului menţionat la pct. 42 ce trebuie să însoţească
explozibilii pînă la destinaţie şi care va produce efecte juridice doar asupra autorizaţiei
respective”.

Capitolul V secţiunea a 2-a pct. 50.
Ministerul Afacerilor Interne poate acorda furnizorilor dreptul de a efectua transporturi
de muniţie de pe teritoriul statului către alt furnizor, fără obţinerea în prealabil a
autorizaţiei menţionate la pct.48. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne eliberează
o autorizaţie valabilă timp de trei ani, care poate fi suspendată sau anulată în orice
moment printr-o decizie motivată. Un document care face referire la această
autorizaţie însoţeşte muniţia pînă la destinaţie.

Promovarea normei date va crea deficienţe în procesul de implementare a prevederilor
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regulamentului, ceea ce ar prejudicia interesul agentului economic care primeşte autorizaţia
respectivă prin prisma faptului că va putea fi retrasă în orice moment la discreţia autorităţii,
precum şi va duce la aplicarea discreţionară a acesteia pe criterii subiective.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea normei prevăzute la pct.50.

Pct.59. Agenţii economici vor adera la un sistem uniform pentru identificarea şi
trasabilitatea explozibililor…

Autorul urmează a face referire în text de către cine va fi elaborat “sistemul respectiv” şi sub
auspiciile cărei autorităţi se va afla sistemul uniform pentru identificarea şi trasabilitatea
explozibilor.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.59 după sintagma “şi
trasabilitatea explozibililor” cu sintagma (exemplu) “…elaborat de către Ministerul
Afacerilor Interne şi aflat sub auspiciul acestuia”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct. 52. Ministerul Afacerilor Interne comunică organelor abilitate lista cu tipurile de
muniţie pentru care transportul poate fi autorizat fără consimţămîntul prealabil.

Întrucît la etapa actuală legislaţia Republicii Moldova nu conţine o normă care să
reglementeze expres lista cu tipurile de muniţii pentru care transportul poate fi autorizat fără
consimţămîntul prealabil, norma respectivă în varianta propusă, lasă loc de interpretări. Or,
nefiind reglementată o listă exhaustivă a tipurilor de muniţii pentru care transportul poate fi
autorizat fără consimţămîntul prealabil, autoritatea competentă poate aplica norma dată pe
criterii subiective şi poate stabili cerinţe neexhaustive pentru anumiţi subiecţi cît şi favorizării
altor agenţi economici.
Pentru a nu rămîne loc de interpretări, urmează a stabili expres lista cu tipurile de muniţii
pentru care transportul poate fi autorizat fără consimţămîntul prealabil sau cu trimitere la
norma care va conţine lista respectivă.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.52 la final cu sintagma
„prevăzută în Regulamentul…”

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.
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9. Alte obiecţii

Capitolul IV secţiunea a 4-a pct.33 şi pct.35 se repetă.

Proiectul prenotat conţine unele deficienţe din punct de vedere a tehnicii legislative în sensul
în care nu se admite în aceeaşi reglementare prezenţa a două norme identice cu un singur
sens şi care descriu aceeaşi situaţie.

Recomandarea: Propunem autorului proiectului cumularea pct.33 şi pct.35 sub un
singur punct.

Pct.56. Ministerul Afacerilor Interne după adoptarea a astfel de măsuri înştiinţează
imediat Comisia.

Din prevederile acestei norme, nu este clar la care anume Comisie face referire autorul. În
acest sens, urmează pentru înlăturarea ambiguităţii textuale, urmează a se numi expres
denumirea Comisiei la care se referă autorul.

Recomandarea: Propunem autorului a numi expres în text la care anume Comisie face
referire.

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

16 Mai 2016

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