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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. Scopul proiectului constă în modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului în vederea actualizării măsurilor ce vizează informarea
producătorilor agricoli, a publicului despre produsele omologate, reomologate, reducerea
termenului de omologare ş.a. La fel, evidenţiem modificările propuse în Tabelul 1 referitoare
la mijloacele financiare necesare pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide pentru anii
2015-2016 din anexa nr.5 întru eliminarea erorilor tehnice comise.
Prin urmare, proiectul va uniformiza şi armoniza prevederile din domeniile produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor, inclusiv monitorizarea inofensivităţii produselor vegetale.
Considerăm că scopul proiectului corespunde cu obiectivele enunţate în nota informativă. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
promovarea proiectului. Nota informativă face referire la condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului cu argumentarea corespunzătoare, evidenţierea elementelor noi, scopului şi
obiectivelor urmărite prin aprobarea modificărilor şi completărilor operate. În acest context,
menţionăm că au fost respectate exigenţele art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în
ceea ce priveşte fundamentarea proiectului de act normativ.
Totuşi, remarcăm că unele amendamente necesită a fi revizuite prin prisma recomandărilor
înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Potrivit autorului, aprobarea proiectului în cauză nu va implica cheltuieli financiare
suplimentare sau de altă natură.

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

Proiectul promovează interesele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare prin ajustarea
cadrului normativ în vigoare şi eliminarea erorilor normative în vederea îmbunătăţirii
prevederilor din domeniul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Interesele promovate
nu sunt în detrimentul interesului public general.

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 întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul era plasat pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare: www.maia.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.2 subpct.4) din proiect, sintagma „a produsului descris infra”

În anexele nr.3 şi nr.4 din Hotărîrea Guvernului nr.1307 din 12.12.2005 privind modelul
„Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar” şi a „Certificatului de omologare a
fertilizantului” sunt descrise conţinutul şi condiţiile de formă a acestora. Însă, nu este clară
utilizarea sintagmei „a produsului descris infra”, deoarece acest termen nu este consacrat în
legislaţia din domeniu. Astfel, pericolul acestui factor coruptibil constă în interpretarea diferită
şi aplicarea abuzivă a normei de către persoanele implicate la luarea anumitor decizii.

Recomandarea: Recomandăm definirea sintagmei „a produsului descris infra” sau
reformularea acesteia.

La tabelul 1 din anexa nr.5 la Program, din Hotărîrea Guvernului nr.567 din 16.07.2014
cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de
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pesticide pentru anii 2015-2020

Potrivit notei informative, autorul argumentează propunerea de modificare a Tabelului 1 din
anexa 5 din Program şi expunerea acestuia în redacţie nouă. Însă, din analiza comparativă a
tabelelor, nu este clară excluderea alocării mijloacelor financiare pentru monitorizarea
reziduurilor de pesticide pentru anii 2015-2016 la produsele alimentare de origine vegetală,
precum „Portocale” şi „Ridiche”. 

Recomandarea: Propunem să fie revizuit Tabelul 1 din anexa nr.5 la Program. 

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 pct.1 subpct.2) din proiect, „5. Lista instituţiilor publice responsabile de cercetarea-
testarea-experimentarea, în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele
experimentale, întru stabilirea şi/sau confirmarea eficienţei biologice a produselor de
uz fitosanitar şi fertilizanţi, şi expertiza dosarelor produselor înaintate spre omologare,
se întocmeşte de Centrul de stat şi se aprobă de Consiliul Republican
Interdepartamental pentru Aprobarea produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”.

Analizînd norma citată şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1307 din 12.12.2005 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizarea în agricultură şi silvicultură, stabilim că nu este
reglementată procedura şi criteriile de selectare a instituţiilor publice responsabile de
cercetarea-testarea-experimentarea, în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele
experimentale, întru stabilirea şi/sau confirmarea eficienţei biologice a produselor de uz
fitosanitar şi fertilizanţi, şi expertiza dosarelor produselor înaintate spre omologare. În acest
sens, menţionăm că mecanismul întocmirii listei instituţiilor publice responsabile de către
Centru de stat şi aprobarea acesteia de către Consiliul Republican Interdepartamental pentru
Aprobarea produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” nu este clară, fapt ce denotă că
norma prenotată atribuie autorităţilor abilitate competenţe de a aplica prevederea, fără a
impune criterii bine stabilite pentru selectarea instituţiilor publice responsabile de cercetarea-
testarea-experimentarea şi includerea acestora în Lista respectivă.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite clar care sunt criteriile şi procedura de
selectare a instituţiilor publice responsabile de cercetarea-testarea-experimentarea în
domeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.

La pct.1 subpct.2) din proiect, „11. În cazul avizelor negative, emise de către organele
abilitate, pe marginea produsului prezentat spre omologare, fără prezentarea
argumentelor justificate, Centrul instituie şi aprobă prin ordin un grup din 3 experţi
independenţi, pe o perioadă determinată, pentru examinarea repetată a dosarului
produsului respectiv, în termen de 5 zile lucrătoare, cu întocmirea Raportului şi
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concluziilor privind posibilitatea/imposibilitatea omologării acestuia, conform
recomandărilor de aplicare şi reglementare. Raportul şi concluziile întocmite de grupul
de experţi se prezintă Consiliului pentru adoptarea deciziei.”

Semnalăm că norma relevă incertitudine şi aplicare discreţionară a prevederilor. În acest
context, menţionăm că în cazul avizelor negative, prezentate fără argumente justificate, sunt
create condiţii de ambiguitate administrative prin acordarea posibilităţilor legale Centrului de
a acţiona la propria discreţie în vederea selectării, fără a fi prevăzute cerinţe clare, a trei
experţi independenţi, pentru examinarea repetată a dosarului respins de către instituţiile
abilitate. În astfel de condiţii, se generează riscul de a fi luate decizii selective de către
Centru, deoarece este echivocă atît sintagma „fără prezentarea argumentelor justificate”, cît
şi procedura de alegere a experţilor independenţi.

Recomandarea: Recomandăm să fie revizuită norma, întru expunerea clară a
argumentelor care nu justifică avizele negative, cît şi stabilirea transparentă a
mecanismului de selectare a experţilor independenţi.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Octombrie 2016

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