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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 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 constă în modificarea şi completarea
Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii mici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 11 mai
2011. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii copiilor, la
asigurarea unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi la realizarea angajamentelor Republicii
Moldova de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară referitor la formulele de
început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici.

d. Suficienţa argumentării. Autorul, în nota informativă a relatat condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului, gradul de compatibilitate cu reglementările legislaţiei comunitare,
principalele prevederi şi elementele noi ale proiectului. Astfel, considerăm ca fiind respectat
art. 37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.
Deşi argumentele prezentate în nota informativă justifică promovarea proiectului, în
conţinutul acestuia au fost depistate prevederi care nu se încadrează în legislaţia naţională în
vigoare, aceste incompatibilităţi fiind analizate în capitolul II „Evaluarea în fond” al raportului
de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Potrivit autorului, costuri 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

Proiectul promovează interesele Ministerului Sănătăţii, inclusiv ale Centrului de Sănătate
Publică, autorităţi responsabile de supravegherea, controlul respectării prevederilor
Regulamentului şi ocrotirea sănătăţii consumatorilor. Pe de altă parte, există riscul
prejudicierii intereselor unor agenţi economici care comercializează produse alimentare
destinate alimentaţiei speciale a sugarilor (copii cu vîrsta mai mică de 12 luni) şi copiilor cu
vîrstă mică (copii cu vîrsta cuprinsă între un an şi trei ani) şi care urmează să se conformeze
cerinţelor legale. Autorul urmează să reanalizeze proiectul prin prisma celor expuse în
raportul de expertiză anticorupţie.

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. La momentul examinării, proiectul şi
nota informativă erau publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.gov.md şi pe portalul
guvernamental www.particip.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 17 din Regulament,

Se propune să fie completat pct.17 al Regulamentului, la final, cu un nou alineat cu următorul
cuprins: „Producătorii şi distribuitorii de formule de început nu pot furniza femeilor
însărcinate, mamelor sau membrilor familiei acestora, produse gratuite sau cu preţ redus sau
orice alte forme de promovare, nici direct, nici indirect prin intermediul sistemului de îngrijire a
sănătăţii sau al lucrătorilor din acest sistem”. Se utilizează sintagma „sistemului de îngrijire a
sănătăţii”, termen neconsacrat legislaţiei naţionale din domeniul sănătăţii. În acest context,
menţionăm că atît Constituţia Republicii Moldova (art.36 „Dreptul la ocrotirea sănătăţii”),
adoptată la 29.07.94, cît şi Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995 (art.2 „Structura şi
principiile fundamentale ale sistemului de ocrotire a sănătăţii”) operează cu termenul de
„sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii”, respectiv „sistemul de ocrotire a sănătăţii”. Prin
urmare, utilizarea sintagmei „sistemului de îngrijire a sănătăţii” va genera interpretări diferite
şi ambigui în legislaţie.

Recomandarea: Reieşind din analiza obiecţiei la compartimentul „Conflictele ale
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normelor de drept” propunem autorului excluderea normei de la punctul 17 din
proiect.

2. Conflicte ale normelor de drept

La punctul 17 din Regulament,

Potrivit autorului, prevederile proiectului Regulamentului sunt elaborate în baza mai multor
acte legislative, unul din care fiind Legea privind produsele alimentare nr.78 din 18.03.2004.
Din analiza proiectului, constatăm că autorul nu a încadrat toţi potenţialii agenţi economici
care pot fi implicaţi în circuitul produselor alimentare (produselor de început), ci s-a referit
doar la producătorii şi distribuitorii formulelor de început, fapt ce denotă o limitare în
activitatea economică de a furniza şi promova formulele de început doar acestor categorii de
agenţi economici.
În acest sens, art.2 al Legii menţionate defineşte că „circuit al produselor alimentare şi al
materialelor în contact cu produsele alimentare – elaborarea, fabricarea, prelucrarea,
preambalarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, transportarea, distribuirea (inclusiv
importul şi exportul) produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele
alimentare şi alte modalităţi de transmitere a acestora;”. La fel, Legea concurenţei nr.183 din
11.07.2012 prevede că activitate economică este orice activitate care constă în oferirea de
produse pe o anumită piaţă. În acelaşi timp, Legea privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii nr.256 din 09.12.2011 defineşte termenul de comerciant, care este
orice persoană fizică sau juridică (vînzător sau furnizor de mărfuri, prestator de servicii),
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care acţionează în scopuri
legate de activitatea sa de întreprinzător sau de activitatea sa profesională.
Astfel, evidenţiem că în categoria de agenţi economici care pun în circuitul economic
produsele alimentare (formulele de început) pot fi incluşi: producătorii, importatorii, dealerii
oficiali, distribuitorii, vînzătorii (de ex. instituţiile farmaceutice), prestatorii şi alţii.
Totodată, constatăm că autorul, prin intermediul unui act normativ adoptat la nivel de
executiv, propune să fie reglementate anumite interdicţii în activitatea producătorilor şi
distribuitorilor formulelor de început. Sunt stabilite expres ingerinţe privitor la modalităţile şi
locul de promovare a produselor, fiind limitată activitatea de întreprinzător, fapt ce contravine
art.14 alin.(1) al Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, care statuează că normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi
lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să excludă noile prevederi ale pct.17 din
Regulament, întru evitarea stabilirii ingerinţelor la furnizarea şi promovarea formulelor
de început unor categorii de agenţi economici (distribuitori şi producători) printr-un
act normativ adoptat de executiv.

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.
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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

08 Decembrie 2015

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