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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind produsele cosmetice şi a Metodelor de analiză necesare

pentru verificarea compoziţiei produselor cosmetice
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

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 reglementează condiţiile privind circuitul
produselor cosmetice fabricate, comercializate şi utilizate în condiţii adecvate, astfel încît să
nu pună în pericol sănătatea persoanelor. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul este elaborat în contextul
armonizării legislaţiei comunitare în domeniu. Obiectivul principal fiind garantarea siguranţei
produselor cosmetice pentru folosirea acestora de către consumatori. Siguranţa va fi
asigurată de agenţi economici (producător/importator/distribuitor) prin respectarea cerinţelor
impuse de proiectul Regulamentului sanitar, care vor fi controlate de autorităţile statului.
Considerăm argumentele prezentate de autor concludente, iar proiectul oportun spre
promovare în continuare. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează în nota de argumentare că aprobarea şi punerea în aplicare a actului
normativ presupune cheltuieli suplimentare din bugetul de stat (autorităţile de reglementare şi
control), precum şi din partea producătorilor, importatorilor de produse cosmetice. Ultimele
vor ţine de necesitatea valorificării şi implementării noilor metode de testare a indicilor de
inofensivitate a produselor cosmetice (implementarea a mai multor Directive Europene de
control oficial al compoziţiei produselor cosmetice, care stabileşte identificarea a mai multor
ingrediente interzise sau reglementate, implementarea metodelor alternative de testare cu
excluderea pe parcurs a celor pe animale de laborator, verificarea conţinutului de metale
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grele reziduale, substanţe care provoacă alergii si metode pentru a doza şi a detecta
prezenţa ftalaţilor în produsele cosmetice, instruirea personalului, înzestrarea cu utilaje de
laborator, etc). 

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.

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

Proiectul reglementează domeniul proceselor de organizare, producere, import, plasare pe
piaţă a produselor cosmetice pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare nu prejudiciază
interese individuale sau de grup şi este în conformitate cu interesul 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 particip.gov.md,
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

Pct.1 din proiectul regulamentului: „Prezentul regulament stabileşte reguli care trebuie
respectate de orice produs cosmetic plasat pe piaţă, pentru a garanta funcţionarea
pieţei interne şi a asigura protecţia sănătăţii umane”. 

Norma citată supra nu respectă rigorile stabilite de Legea nr.317/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
deoarece nu asigură o continuitate logică, din acest motiv necesită a fi reformulată conform
regulilor gramaticale.
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Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Prezentul regulament
stabileşte reguli pentru plasarea pe piaţă a produselor cosmetice, pentru garantarea
funcţionarea pieţei interne şi asigurarea protecţiei sănătăţii umane”.

Pct.10 din proiectul regulamentului: „Persoana responsabilă este obligată…”

Autorul operează cu sintagma „persoana responsabilă” pentru a defini mandatarul
împuternicit de producător sau importator, fapt ce creează confuzii, deoarece la pct.7 al
aceluiaşi regulament persoana responsabilă este prevăzută a fi producătorul, importatorul şi
distribuitorul care introduce pe piaţă un produs cosmetic cu numele sau marca sa. Pentru a
evita ulterioare neclarităţi este oportună redenumirea sintagmei. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „persoana responsabilă” cu cuvîntul
„mandatarul”. 

Pct.12 subpct.2) din proiectul regulamentului: „În cadrul lanţului de distribuţie, la
cererea Centrului Naţional de Sănătate Publică: distribuitorul identifică distribuitorul
sau persoana responsabilă de la care a achiziţionat produsul cosmetic, precum şi
distribuitorii către care a furnizat produsul cosmetic”. 

Atenţionăm că art.46 alin. (2) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale prevede: “Conţinutul proiectului
se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc”.
Presupunem că autorul a produs o eroare tehnică la elaborarea normei respective, deoarece
nu este clar subiectul care identifică distribuitorul şi persoana responsabilă la cererea
Centrului Naţional de Sănătate Publică. 

Recomandarea: Revizuirea normei analizate prin prisma expunerii clare a subiectului
care identifică distribuitorul şi persoana responsabilă. 

Pct.12 subpct.3) din proiectul regulamentului: „În cadrul lanţului de distribuţie, la
cererea Centrului Naţional de Sănătate Publică: această obligaţie trebuie respectată pe
o perioadă de trei ani de la data la care lotul produsului cosmetic a fost pus la
dispoziţia distribuitorului”. 

Avînd în vedere că norma precitată este imediat consecutivă altor două obligaţii prevăzute la
pct.12 nu este cert la care obligaţie din cele menţionate anterior face referire autorul.
Considerăm judicioasă specificarea expresă a faptului că ambele obligaţii sunt imperative pe
o perioadă de trei ani de la data la care lotul produsului cosmetic a fost pus la dispoziţia
distribuitorului. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Obligaţiile prevăzute la
subpct.1 şi 2 necesită a fi respectate pe o perioadă de trei ani de la data la care lotul
produsului cosmetic a fost pus la dispoziţia distribuitorului”. 

Pct.59 din proiectul regulamentului: „Ministerul Sănătăţii stabileşte un plan de acţiune
privind declaraţiile utilizate pentru produsele cosmetice şi fixează priorităţi pentru a
stabili criterii comune care justifică utilizarea unei declaraţii”. 

Norma propusă este incert formulată, nefiind clare priorităţile la care se face referire sau ce
presupune justificarea utilizării unei declaraţii. Atenţionăm că art.46 alin.(2) al Legii
nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi a altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale prevede: „Conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi
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concisă, pentru a se exclude orice echivoc”.
Prezumăm că autorul face referire la un plan de acţiuni care va conţine condiţiile de plasare a
publicităţii pentru agenţii economici şi de informare a populaţiei cu privire la precauţiile
necesare pentru utilizarea unor produse cosmetice. 

Recomandarea: Redactarea normei într-un mod concis şi clar, astfel încît să fie
înţeleasă uşor de orice subiect interesat (exemplu: Ministerul Sănătăţii va elabora un
plan de acţiuni care va conţine condiţiile de plasare a publicităţii şi a informaţiei
despre produs, astfel încît sa fie asigurată veridicitatea informaţiei prezentate
populaţiei, precum şi precauţiile înaintea aplicării unor produse cosmetice”).

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.7 subpct.4) din proiectul regulamentului: „…în urma unei cereri motivate din
partea acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra
conformitatea unor aspecte specifice ale produsului, în limba de stat”. 

Autorul nu a enumerat exhaustiv informaţiile şi documentaţia care poate fi solicitată de
Centrul Naţional de Sănătate Publică, ceea ce permite autorităţii publice impunerea unor
cerinţe suplimentare arbitrare persoanei responsabile
(producătorului/importatorului/distribuitorului). Mai mult, atenţionăm asupra neclarităţii
sintagmei „documentaţia necesară”, care poate fi interpretată subiectiv de fiecare funcţionar
al Centrului în mod diferit.

Recomandarea: Expunerea exhaustivă a documentelor pe care Centrul Naţional de
Sănătate Publică le poate solicita spre prezentare persoanei responsabile.
Recomandarea respectivă este valabilă şi pentru pct.11 subpct.6). 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.34 din proiectul regulamentului: „În cazul în care informaţiile menţionate se
modifică, persoana responsabilă sau distribuitorul furnizează fără întîrziere o
actualizare”. 

Pentru asigurarea transparenţei informaţiei despre produsul cosmetic sugerăm substituirea
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sintagmei „fără întîrziere”, care poate fi interpretată diferit de fiecare persoană responsabilă şi
distribuitor în parte. În consecinţă, numele şi adresa persoanei responsabile poate fi
modificată, iar Centrul Naţional de Sănătate Publică să nu fie notificat imediat despre
aceasta, ceea ce va afecta procesul de supraveghere/analiză a pieţii. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „fără întîrziere” cu stipularea unui termen
(exemplu: în termen de x zile/ore) sau cu cuvîntul „imediat”. 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului –

Luînd în considerare faptul că proiectul promovat înglobează o serie de cerinţe faţă de
agenţii economici (producători, importatori, distribuitori), nerespectarea cărora se poate solda
cu prejudicierea sănătăţii sau a integrităţii fizice consumatorului, considerăm necesară
stabilirea unei răspunderi pentru subiecţii proiectului pentru a asigura implementare normelor
prevăzute în proiect.
Sugerăm autorului completarea proiectului cu o normă de blanchetă la art.84 al Codului
contravenţional, care prevede: „ Producerea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea de
produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului, contrar
prevederilor legale, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

Recomandarea: Completarea proiectului cu o normă de blanchetă cu referire la
răspunderea ce survine în cazul nerespectării proiectului. 

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

18 Decembrie 2015

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