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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
sanitar privind enzimele alimentare

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 este elaborat în scopul realizării măsurilor
prevăzute în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.808 din 07.10.2014.
Proiectul are ca scop îndeplinirea cerinţelor privind enzimele alimentare utilizate în produsele
alimentare în vederea asigurării funcţionării eficiente a pieţei interne, a unui nivel înalt de
protecţie a sănătăţii populaţiei şi al consumatorilor.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul prevede aprobarea unui Regulament care
armonizează utilizarea enzimelor alimentare, garantînd astfel siguranţa şi calitatea acestora
şi facilitînd depozitarea şi utilizarea lor.
Aprobarea proiectului va contribui la acoperirea vidului normativ existent şi va da
împuternicirile necesare autorităţilor de implementare să asigure că agenţii economici din
sectorul alimentar se vor conforma prevederilor normative.
Astfel, argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării
proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază temeiul legal şi
necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite exigenţele
stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. Costuri
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suplimentare altele decît cele prevăzute în bugetul de stat, legate de elaborarea şi
implementarea proiectului nu sunt necesare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele consumatorilor. Aprobarea proiectului va
asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi le va facilita alegerea produselor
plasate pe piaţă, inclusiv produsele importate, care trebuie să prezinte siguranţă şi să fie
etichetate corespunzător. În acest sens promovarea proiectului nu este 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Sănătăţii, 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

La Capitolul II pct.6 alin.(3) „utilizarea sau nu induce în eroare consumatorul.
Inducerea în eroare a consumatorului include, dar nu se limitează la aspecte legate de
natura, prospeţimea şi calitatea ingredientelor utilizate, caracterul natural al unui
produs sau al procesului de producţie sau la calitatea nutritivă a produsului.

În forma propusă nu este clar sensul normei. Autorul pierde şirul logic al enunţului formînd
astfel o ambiguitate sintactică. 

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la capitolul II pct.6
alin.(3).

La capitolul II pct.7 alin.(2) lit.e) „după caz, dacă există restricţii privind vînzarea
directă a enzimei alimentare către consumatorul final”.
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Considerăm oportun excluderea sintagmei „după caz” utilizată de autor întrucît aceasta dă
normei un caracter confuz, în sensul în care nu este clar în care cazuri se va aplica norma.
Or, din moment ce sunt impuse restricţii privind vînzarea directă a enzimei alimentare către
consumator, decade necesitatea utilizării sintagmei „după caz”.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „după caz” din norma de la
capitolul II pct.7 alin.(2) lit.e).

La capitolul III pct.10 alin.(1) lit.b) „expresia „pentru uz alimentar” sau expresia „uz
alimentar restricţionat” sau o referinţă mai precisă privind utilizarea alimentară a
enzimei alimentare respective”.

Considerăm că sintagma „sau o referinţă mai precisă privind utilizarea alimentară a enzimei
alimentare respective” este confuză în sensul în care autorul nu explică sensul sintagmei
„mai precisă” astel încît nu este clar caracterul şi gradul de precizie al informaţiilor date.
Totodată, includerea informaţiilor precise cu referire la utilizarea enzimelor alimentare este
lăsată la latitudinea celui ce etichetează enzimele.

Recomandarea: Propunem autorului substiuirea sintagmei „sau o referinţă mai
precisă” cu sintagma „şi o referinţă precisă”.
Aceleaşi propuneri se referă şi la capitolul III pct.11 alin.(1) lit.a). 

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 capitolul II pct.7 alin.(2) lit.f) „dacă este necesar, cerinţe specifice privind
etichetarea produselor alimentare, pentru a se asigura informarea consumatorului
final cu privire la starea fizică a produsului alimentar sau la tratamentul specific la care
acesta din urmă a fost supus”.

Prin sintagma „dacă este necesar” autorul redă norma într-o formă discreţionară şi
interpretativă, întrucît nu sunt stabilite criteriile clare în ceea ce priveşte impunerea cerinţelor
cu referire la enzimele alimentare.
Totodată, nu este clar sensul sintagmei „cerinţe specifice” utilizată de autor.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „dacă este necesar” de la
capitolul II pct.7 alin.(2) lit.f).
Aceleaşi propuneri se referă şi la: capitolul III pct.10 alin.(1) lit.k) în ceea ce priveşte
sintagma „dacă este cazul”; şi la capitolul III pct.10 alin.(lit.c) sintagma „dacă este
necesar”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Iunie 2016

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