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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 un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Completarea Legii cu privire la medicamente
nr.1409-XIII din 17.12.1977 cu o normă care ar reglementa în mod expres şi ar obliga
Agenţia medicamentului şi dispozitivelor medicale, precum şi farmaciile să ofere clienţilor
informaţia despre produsele medicamentoase şi în limba rusă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
pe deplin necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
cheltuieli financiare. Promovarea proiectului şi reglementarea expres a unei norme care
obligă Agenţia medicamentului şi dispozitivelor medicale să iniţieze proceduri de control în
ceea ce priveşte completarea instrucţiunilor în limba de stat şi în limba rusă, va necesita
costuri suplimentare. Or, ceea ce ţine de bugetul Ministerului Sănătăţii acesta nu are
planificate şi cheltuieli cu privire la aplicarea procedurilor de control ce implică cheltuieli
suplimentare pentru traduceri, rechizite, costul cheltuielilor pntru transport etc.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului
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Art.I pct.1. articolul 8 alin.(2) după cuvintele “care include controlul calităţii medicamentelor”
se completează cu sintagma “controlul asupra completării instrucţiunilor anexate la
medicamente”.
Art.I pct.2. Art.24 se adaugă alin.(3) cu următorul cuprins: “(3) Toate informaţiile despre
medicamentele conţinute în instrucţiunile anexate, trebuie să fie prezentate consumatorului
în limbile moldovenească şi rusă”.
Reieşind din conţinutul proiectului şi al relaţiilor juridice pe care urmează să le reglementeze,
acesta are impact asupra mediului de afaceri, respectiv asupra activităţii de întreprinzător,
fapt pentru care este necesară perfectarea analizei impactului de reglementare, deoarece va
avea ca efect obligarea agenţilor economici producători şi/sau importatori de medicamente şi
produse farmaceutice de a transcrie prospectul medicamentelor sau produselor farmaceutice
care nu conţin informaţii prezentate în limba rusă.
În acest sens, agenţii economici vor fi nevoiţi să retragă toate produsele de pe piaţa
farmaceutică pentru a le adapta conform noilor cerinţe cît şi să adapteze utilajele sau
mecanismele de tipărire a informaţiei la noile exigenţe, ceea ce în consecinţă va duce la
prejudicirea economică a agenţilor economici.
Totodată, reglementarea expresă a unei norme care obligă Agenţia medicamentului şi
dispozitivelor medicale, să iniţieze proceduri de control în ceea ce priveşte completarea
instrucţiunilor în limba de stat şi în limba rusă, va necesita costuri suplimentare în raport cu
salarizarea personalului care va efectua nemijlocit controlul cît şi va crea impedimente în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător a agenţilor economici din sfera produselor medicale
şi farmaceutice asupra cărora se va efectua controlul.
Astfel, în conformitate cu stipulările art.37 al Legii nr.317/2003, proiectul în speţă necesită a fi
însoţit de Analiza impactului de reglementare, care va reprezenta argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al
acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Prevederile proiectului promovează interesele de grup ale vorbitorilor de limba rusă şi
prejudiciază interesele de grup ale celorlalte categorii de cetăţeni care sunt vorbitori ai altor
limbi cît şi a agenţilor economici.

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 Parlamentului Republicii Moldova, 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
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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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I pct.2. Art.24 se adaugă alin.(3) cu următorul cuprins: “(3) Toate informaţiile
despre medicamentele conţinute în instrucţiunile anexate, trebuie să fie prezentate
consumatorului în limbile moldovenească şi rusă”.

Promovarea normei respective nu este oportună din considerentul în care cadrul normativ
actual este suficient reglementat şi corespunde exigenţelor înaintate de către autor în nota
informativă.
Astfel, Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1977 consfinţeşte la art.4
alin.(5) că: “Instrucţiunile de utilizare a medicamentelor se expun în limba de stat sau în limba
de stat şi în limba rusă. Controlul veridicităţii informaţiei expuse în instrucţiunile de utilizare a
medicamentelor se asigură la etapa eliberării documentelor ce confirmă calitatea
medicamentelor”.
Totodată, Legea nr.105 din 13.03.2003 art.20 prevede obligaţiile agenţilor economici privind
informarea consumatorilor. Alin.(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.
Alin.(6) al aceluiaşi articol stipulează: “Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la
produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele
încheiate, trebuie să fie prezentate în limba moldovenească sau în limba moldovenească şi
în una din limbile de circulaţie internaţională”. Astfel, din prevederile legii prenotate rezultă că
limba obligatorie este limba moldovenească iar prin conjuncţia disjunctivă “sau” din această
normă se crează o opţiune pentru utilizarea unei alte limbi de circulaţie internaţională la
descrierea informaţiei despre produsele medicamentoase.
În susţinerea în continuare a ideii respective, vom mai menţiona că în preambul Legea cu
privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr.3465-XI din 01.09.89
reglementează: “Atribuind limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat, RSS Moldovenească
asigură ocrotirea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor de orice naţionalitate,
care locuiesc pe teritoriul RSS Moldovneşti, indiferent de limba pe care o vorbesc, în
condiţiile egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa Legii.
De asemenea, preambulul aceleiaşi legi, RSS Moldovenească asigură pe teritoriul său
condţiile necesare pentru folosirea şi dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare între
naţiunile din Uniunea RSS, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi care locuiesc
în republică.
Totodată, prin art.1. din lege menţionată supra, RSS Moldovenească garantează tuturor
locuitorilor din republică învăţarea gratuită a limbii de stat la nivelul necesar... .
Şi nu în ultimul rînd, art.4. din Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul
RSS Moldoveneşti nr.3465-XI din 01.09.89 menţionează că: “RSS Moldovenească
garantează folosirea limbilor ucraineană, rusă, bulgară, ivrit, idiş, ţigănească, a limbilor altor
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grupuri etnice, care locuiesc pe teritoriul republicii, pentru satisfacerea necesităţilor lor
naţional-culturale”. Reieşind din considerentul dat, prin promovarea proiectului s-ar pune
accentul pe favorizarea limbii ruse fapt care ar duce la discriminarea celorlalte grupuri etnice
de pe teritoriul republicii Moldova care vorbesc alte limbi. Or, este inadmisibil a obliga agenţii
economici vizaţi să prezinte toate informaţiile în limba de stat şi respectiv în toate celelalte
limbi vorbite pe teritoriul statului.
În finalul celor menţionate considerăm că argumentele aduse de către autorul proiectului în
nota informativă sunt insuficiente şi nefondate.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea normei de la art.I pct.2. din proiect
pentru completarea art.24 al Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din
17.12.1977.

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

Art.I pct.2 pentru completarea art.24 la care se adaugă alin.(3) cu următorul cuprins:
“(3) Toate informaţiile despre medicamentele conţinute în instrucţiunile anexate,
trebuie să fie prezentate consumatorului în limbile moldovenească şi rusă”.

Promovarea proiectului în varianta propusă va avea ca efect obligarea agenţilor economici
producători şi/sau importatori de medicamente şi produse farmaceutice de a transcrie
prospectul medicamentelor sau produselor farmaceutice care nu conţin informaţii prezentate
în limba rusă.
În acest sens, agenţii economici vor fi nevoiţi să retragă toate produsele de pe piaţa
farmaceutică pentru a le adapta conform noilor cerinţe cît şi să adapteze utilajele sau
mecanismele de tipărire a informaţiei la noi exigenţe ceea ce în consecinţă va duce la
prejudicirea agenţilor economici.
Totodată, considerăm inoportun promovarea acestei norme în situaţia în care normele
propuse impun cerinţe excesive agenţilor economici privind exercitarea drepturilor acestora.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea normei de la art.I pct.2 din proiect
pentru completarea art.24 al Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din
17.12.1977.

Art.I pct.1. art.8 alin.(2) după cuvintele “care include controlul calităţii
medicamentelor” se completează cu sintagma “controlul asupra completării
instrucţiunilor anexate la medicamente".

Art.20 alin(1) Sistemul de stat al asigurării bunei calităţi a medicamentelor include
întreprinderile, organizaţiile şi organele cu atribuţii de elaborare, testări preclinice şi clinice,
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omologare, înregistrare, fabricare, certificare, standardizare şi metrologie, elaborare a
documentaţiei tehnico-normative, precum şi de control al calităţii medicamentelor la toate
etapele de circulaţie - de la producător pînă la consumator.
Totodată, Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie
2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman publicată în
Jurnalul oficial al Comunităţilor Europene 28.11.2001 la art.35 menţionează că: “Este
necesară exercitarea controlului asupra întregului lanţ de distribuţie a medicamentelor, de la
fabricarea sau importul acestora în Comunitate până la eliberarea lor către populaţie, astfel
încât să se asigure depozitarea, transportul şi manipularea acestor produse în condiţii
corespunzătoare. Măsurile care trebuie adoptate în acest sens vor facilita în mare măsură
retragerea produselor necorespunzătoare de pe piaţă şi vor permite demersuri mai eficiente
împotriva produselor contrafăcute”. Reieşind din prevederile menţionate, verificarea/controlul
calităţii medicamentului se face încă de la etapa iniţială a producerii pînă la etapa finală
atunci cînd este pus pe piaţa farmaceutică. Astfel, procedura de control a medicamentelor,
produselor farmaceutice şi produselor parafarmaceutice implică în sine inclusiv şi procedura
de control a corespunderii acestora cu exigenţele ce ţin de prezentarea informaţiei despre
aceste produse în limba de stat sau limba de stat şi limba rusă, sau o limbă de circulaţie
internaţională.
În acest sens, cadrul normativ actual al Republicii Moldova reflectă în mod perfect
reglementările şi exigenţele legislative şi nu este necesar promovarea unui nou proiect în
vederea evitării excesului de legi din cadrul normativ.
Totodată, conform art.4 alin.(5) Controlul veridicităţii informaţiei expuse în instrucţiunile de
utilizare a medicamentelor se asigură la etapa eliberării documentelor ce confirmă calitatea
medicamentelor.
În sensul respectiv, reglementarea expresă a unei norme care obligă Agenţia
medicamentului şi dispozitivelor medicale să iniţieze proceduri de control în ceea ce priveşte
completarea instrucţiunilor în limba de stat şi în limba rusă, va necesita costuri suplimentare
în raport cu salarizarea personalului care va efectua nemijlocit controlul cît şi va crea
impedimente în desfăşurarea activităţii de întreprinzător a agenţilor economici din sfera
produselor medicale şi farmaceutice asupra cărora se va efectua controlul.

Recomandarea: Propunem autorului ecluderea normei art.I pct.1. din proiect pentru
completarea art.8 alin.(2) al Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1977.

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
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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

20 Mai 2016

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