
 

 

 

 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2014 

 

Prezentul raport reflectă progresele înregistrate în aplicarea Planului Naţional de Armonizare a 

Legislaţiei pentru anul 2014 (în continuare PNAL 2014), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22 

ianuarie 2014, dar și avansarea procesului de armonizare legislativă și este structurat în conformitate cu 

domeniile tematice ale PNAL 2014. 

 

PNAL 2014 conține 58 măsuri legislative de transpunere a legislației UE, dintre care 26 acțiuni au fost 

realizate integral, 25 acțiuni nefinalizate și se află la diverse stadii de implementare, pentru 4 actiuni s-a 

propus decalarea termenului, iar 3 acțiuni sunt nerealizate și pentru care nu există date de raportare. 

 

Pentru asigurarea compatibilității legislației Republicii Moldova cu legislația UE prin expertizarea 

obligatorie a proiectelor de acte normative care urmăresc transpunerea în legislația națională a actelor 

normative europene și complementar priorităților de transpunere planificate prin PNAL 2014, Centrul de 

Armonizare a Legislației a evaluat preliminar 42 de proiecte normative care cad sub incidența politicilor 

UE reglementate de dreptul european, iar pentru 28 au fost emise Declarații de compatibilitate. 

 

În perioada raportată, Centrul de Armonizare a Legislației a expertizat, cu emiterea Declarației de 

compatibilitate, 54 proiecte de acte normative cu relevanță UE.  Din 93 acte UE care au fost transpuse în 

legislația națională, 86 constituie obligații de armonizare prevăzute în Acordul de Asociere. 

 

Pe capitolele PNAL 2014 sinteza realizării acțiunilor de armonizare se prezintă după cum urmează: 

  

Standardizare 

Total 2 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate integral 

 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mijloace de măsurare” (pct. 1 

din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind recipientele simple sub 

presiune (pct. 2 din PNAL 2014). 

 

Suplimentar la acestea, autoritatea a prezentat spre expertizare alte 2 proiecte cu relevanță UE: 

 

 proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea metrologiei nr. 647 – 

XIII din 17 noiembrie 1995, Legea viei şi vinului nr. 57 – XVI din 10 martie 2006, Legea nr. 1100 – 

XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice); 

 proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică 

nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006. 

 

Societăți comerciale, contabilitate și audit 

Total 1 acțiune planificată: 1 acțiune s-a propus decalarea termenului 

 

Ministerului Finanțelor, a solicitat, în urma coordonării cu Cancelaria de Stat și Centrul de Armonizare a 

Legislației (scrisoarea nr. 17/1-03/31/132 din 20 februarie 2014), decalarea termenului de realizare a 



 

 

proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor privind aprobarea standardelor de contabilitate cu privire la 

situaţiile financiare consolidate (pct. 3 PNAL 2014). 

 

Proprietate intelectuală 

Total 1 acțiune planificată: 1 acțiune realizată integral 

 

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a prezentat spre expertizare proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire 

la medicamente, Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi Legea nr. 

119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi) (pct. 4 din PNAL 

2014). 

 

Complementar, autoritatea a prezentat pentru expertiza de  compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 

concordanță, proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 38-XVI 

din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind 

protecția soiurilor de plante, Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecția desenelor și 

modelelor industriale, Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992).  

 

Concurență 

Total 7 acțiuni planificate: 7 acțiuni realizate integral 

 

Consiliul Concurenței a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 7 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la  aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători (pct. 5 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru întreprinderile feroviare (pct. 6 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru serviciile publice de radiodifuziune (pct. 7 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru societăţile de administrare a navelor (pct. 8 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru serviciile poştale (pct. 9 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru filme şi alte opere audiovizuale (pct. 10 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Consiliului Concurenţei referitor la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru sectorul siderurgic (pct. 11 din PNAL 2014). 

Suplimentar la aceasta, autoritatea a prezentat spre expertizare și proiectul Hotărîrii Consiliului 

Concurenţei cu privire la aprobarea Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către 

întreprinderi. 

 

Servicii finaniare 

Total 2 acțiuni planificate: 2 nefinalizate, fiind la etapa de avizare 

 

Banca Națională a Moldovei s-a obligat să elaboreze și să promoveze 2 proiecte de transpunere: Legea 

cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu 

instrumente financiare (pct. 12 din PNAL 2014) și Legea cu privire la contractele de garanţie financiară 



 

 

(pct. 13 din PNAL 2014). Potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate cu 

ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2014, remis prin scrisoarea nr. 10-01207/2/18 din 6 

ianuarie 2015, proiectele actelor normative au fost expediate părților interesate spre consultare publică și 

vor fi remise Centrului după finalizarea acestei etape. 

 

Societate informațională 

Total 3 acțiuni planificate: 2 realizate integral, 1 acțiune s-a propus decalarea termenului 

 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 

proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

 Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice 

de comunicaţii electronice (pct. 15 din PNAL 2014); 

 Legea cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului 112 (pct. 16 din PNAL 2014). Proiectul 

Legii cu privire la modificarea și completarea Legii comunicațiilor electornice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007, care potrivit monitoringului sectorial realizat, dar și în conformitate cu informația 

prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2014, reieșind din complexitatea 

proiectului, urmează a fi promovat în trimestrul III, anul 2015, fiind inserat într-un format extins în 

proiectul PNAL 2015. 

 

Agricultură 

Total 16 acțiuni planificate: 7 realizate integral, 4 acțiuni nefinalizate care se află la etapa de 

avizare, 1 acțiune s-a propus decalarea termenului, 1 acțiune retrasă și 3 acțiuni nerealizate,  

pentru care nu există date de raportare 

 

 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 7 

proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

 Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 221 din 16 martie 

2009 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare” 

(pct. 20 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 

„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în 

Republica Moldova a unor organisme de carantină” (pct. 21 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor acte 

normative privind implementarea Legii nr. 228-XVIII din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi carantina fitosanitară” (pct. 23 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea limitelor maxime a prezenţei coccidiostaticelor sau a 

histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furajele nevizate 

(pct. 25 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului privind protecţia animalelor de stres în momentul uciderii (pct. 26 din PNAL 

2014); 

 Hotărîrea Guvernului privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de 

certificare veterinară pentru introducerea laptelui crud şi a produselor lactate destinate consumului uman 

(pct. 29 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului privind stabilirea cerinţelor pentru importul de păsări de curte şi a produselor 

de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară (pct. 31 din PNAL 2014). 

În conformitate cu informația prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2014, 

scrisoarea nr. 07-02/2 din 6 ianuarie 2015, următoarele acțiuni sunt nefinalizate, fiind la etapa de avizare: 



 

 

 Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvenului nr. 189 din 17 martie 2010 cu 

privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă (pct. 17 din PNAL 

2014); 

  Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1211 din 29 octombrie 2008 

„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice,,Material semincer pentru porumb şi sorg” (pct. 18 din 

PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului privind stabilirea unor modele de certificate de sănătate aplicabile comerţului 

cu material seminal de animale din speciile ecvină, bovină, precum şi cu ovule şi embrioni de animale 

din speciile porcină, ovină, ecvină şi caprină (pct. 27 din PNAL 2014);  

 Hotărîrea Guvernului privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării 

microbiologice de suprafaţă a carcaselor de bovine (pct. 30 din PNAL 2014), urmînd a fi promovate pe 

parcursul trimestrului I, anul 2015.  

 

În ceea ce vizează Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea şi 

prezentarea vinurilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole 

(pct. 24 din PNAL 2014), menționăm că termenul de realizare a acestei acțiuni a fost decalat pentru anul 

2015, inițiativă coordonată cu Cancelaria de Stat și Centrul de Armonizare a Legislației (scrisoarea nr. 

07-01/681/453 din 11 noiembrie 2014).  

 

La inițiativa ministerului de profil, coordonată cu Cancelaria de Stat și Centrul de Armonizare a 

Legislației (scrisoarea nr. 07-01/681/453 din 11 noiembrie 2014), obligația elaborării proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Programului naţional de acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de producere şi comercializare a produselor apicole (pct. 32 din PNAL 2014) a fost retrasă. 

 

 În același timp, 3 acțiuni sînt nerealizate și pentru care nu există date de raportare, după cum urmează: 

 Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 „Cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de 

acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice” (pct. 19 din 

PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 208 din 20 martie 2013 

„Pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelurilor de micotoxine în 

produsele alimentare” (pct. 22 din PNAL 2014); 

 Hotărîrea Guvernului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (pct. 28 din PNAL 

2014).  

 

La fel, autoritatea a continuat procesul de implementare a PNAL 2013, prezentînd spre expertizare 

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a 

florilor proaspete tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt (pct. 5 din PNAL 2013). 

 

Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a continuat politica de armonizare a legislației naționale 

cu cea a Uniunii Europene în domeniul vizat, prezentînd spre expertizare a compatibilității, fiind însoțit 

de Tabelul de concordanță, proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 66-XVI din 27 

martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale. 

 

Transport aerian 

Total 15 acțiuni planificate: 15 acțiuni nefinalizate 



 

 

Din cele 15 acțiuni legislative de transpunere din domeniul transportului aerian nici o măsură nu a fost 

supusă pentru expertiza de compatibilitate. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a 

informat (scrisoarea nr. 09-350 din 2 decembrie 2014) Cancelaria de Stat și Centrul de Armonizare a 

Legislație despre factorii care au condiționat tergiversarea procesului de realizare a obligațiilor asumate. 

Detalii în privința modului și termenelor de realizare a acțiunilor nu se cunosc. 

 

Suplimentar, în domeniul Transportului feroviar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul 

Hotărîrii Guvernului de aprobare a proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative (Codul feroviar, Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, 

Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător). 

 

Energie 

Total 1 acțiune planificată: 1 acțiune realizată integral 

 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, însoțite de Tabelul de concordanță, 

proiectul Hotărîrii Guvernului privind etichetarea produselor cu impact energetic (pct. 48 din PNAL 

2014).  

 

Suplimentar la acțiunile prevăzute de PNAL 2014 din acest domeniu, Cancelaria de Stat a promovat 

proiectul Legii petrolului, act cu relevanță UE 

 

 Autoritatea a continuat procesul de realizare a obligațiilor stabilite în PNAL 2013, prezentînd spre 

expertiză proiectul Legii privind cerințele în materie de proiectarea ecologică aplicabile produselor cu 

impact energetic (pct. 15 din PNAL 2013).  

 

 Securitate și sănătate în muncă 

Total 2 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate integral 

 

 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 

proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea  

lucrătorilor la riscurile generate de agenţii fizici (vibraţii) (pct. 49 din PNAL 2014), și 

 Hotărîrea Guvernului privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor 

(pct. 50 din PNAL 2014). 

 

Spațiul de libertate, securitate și justiție 

Total 2 acțiuni planificate: 1 acțiune nerealizată și se află la etapa de elaborare, 1 acțiune a decăzut 

pe motivul declarării nevalidității actului UE 

 

În urma monitoringului sectorial realizat, s-a constatat că Legea cu privire la modificarea şi completarea 

Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (pct. 51 din PNAL 2014), 

urmează a fi prezentată autorităţilor spre avizare, și Centrului de Armonizare a Legislației pentru 

expertiza de compatibilitate numai după adoptarea Legii privind Serviciul Naţional de Informaţii al 

Republicii Moldova şi Legii privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă. În 

același timp, menţionăm că Serviciul de Informaţii şi Securitate a omis obligația de a prezenta rapoarte 

lunare privind gradul de implementare a PNAL 2014, fapt ce a făcut dificil procesul de monitorizare a 



 

 

realizării acțiunii, iar contactarea Serviciului de Informație și Securitate nu s-a soldat cu careva rezultate 

clare. 

 

Cu referire la Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice) (pct. 52 din PNAL 2014) care îşi propunea să 

transpună Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind 

păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE, 

declarată nevalidă prin hotărîrea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, menționăm că elaborarea şi 

promovarea proiectului este suspendată pînă la adoptarea unui nou act UE în domeniu. 

 

Suplimentar acțiunilor din PNAL 2014, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat pentru expertiza de 

compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

 proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 257 din 1 

noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii 

statelor terţe care sunt exoneraţi de obligaţia deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a 

Republicii Moldova şi Legea 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova), și 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de 

coordonare a securității frontaliere. 

 

Protecția mediului înconjurător 

Total 3 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate intergral, 1 acțiune nefinalizată și se află la etapa de 

avizare 

 

Ministerul Mediului a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 

concordanță proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu (pct. 53 din PNAL 2014).  

 

În ceea ce vizează proiectul Legii privind controlul asupra riscurilor de accidente majore, care implică 

substanțe periculoase (pct. 55 din PNAL 2014), instituția coordonatoare – Ministerul Mediului, a 

solicitat decalarea termenului de realizare, inițiativă notificată Cancelariei de Stat și Centrului de 

Armonizare a Legislației. În vederea îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul controlului asupra 

riscurilor de accidente ce implică substanțe periculoase, și pentru că reprezintă un domeniu prioritar în 

relațiile cu UE, măsura legislativă de transpunere a fost realizată de Ministerul Economiei – co - 

responsabil de promovare a proiectului potrivit PNAL 2014 . Centrul de Armonizare a expertizat 

proiectul prin prisma compatibilității cu legislația UE. 

 

Proiectul Legii privind securitatea biologică (pct. 54 din PNAL 2014), potrivit monitoringului sectorial 

realizat de colaboratorii Centrului, dar și în conformitate cu ultimul raport privind gradul de 

implementare a PNAL 2014 (scrisoarea nr. 03-07/2412 din 29 decembrie 2014), se află la etapa de 

avizare de către instituțiile interesate, iar Tabelul de concordanță la proiect este în curs de elaborare. 

 

Protecția sănătății și a consumatorilor 

Total 3 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate integral, 1 acțiune nefinalizată și se află la etapa de 

elaborare 

 



 

 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 

concordanță proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului Civil al Republicii Moldova nr. 

1107-XV din 6 iunie 2002 (pct. 58 din PNAL 2014).  

 

Cu referire la Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun (în redacţie nouă) (pct. 56 din PNAL 

2014), autor – Ministerul Sănătății, menționăm că acesta a încălcat procedura de promovare a actelor cu 

relevanță UE și nu a fost prezentat pentru expertizare Centrului, fiind aprobat cu avizul unic al 

Guvernului, iar la etapa actuală se află la etapa de dezbateri, în prima Lectură, în Parlament. 

 

Proiectul Legii cu privire la medicamente (în redacţie nouă) (pct. 57 din PNAL 2014), responsabil de 

elaborare și promovare - Ministerul Sănătății, potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru, dar și 

în conformitate cu ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2014 (scrisoarea nr. 01-9/4 din 

5 ianuarie 2015) se află la etapa de elaborare.  

Suplimentar la aceasta, autoritățile competente în acest domeniu au prezentat spre expertizare, fiind 

însoțite de Tabele de concordanță, 5 proiecte cu relevanță UE: 

 Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor (autor – Ministerul Economiei); 

 Hotărîrea Guvernului de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 338 din 11 mai 2011 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale 

preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii mici (autor – Ministerul Sănătății); 

 Ordinului Ministrului Sănătăţii „Cu privire la implementarea Regulilor de bune practici de distribuţie 

(GDP) pentru medicamentele de uz uman” (autor – Ministerul Sănătății); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitatea 

radiologică în practicile de roentgendiagnostic și intervențională roentgen (autor - Agenția Națională de 

Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea în siguranță a 

materialelor radioactive (autor - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și 

Radiologice). 

 

Ministerul Sănătății a continuat procesul de implementare a PNAL 2013, prezentînd spre expertizare 

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000  cu 

privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; Legea viei şi vinului, nr. 57-

XVI din 10 martie 2006; Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate; Legea nr. 713-

XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit 

de droguri şi de alte substanţe psihotrope; Codului audiovizualului nr. 260 din 27 iulie 2006) (pct. 26 și 

27 din PNAL 2013). 

 

Politica industrială și piața internă 

1 acțiune realizată  

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nu și-a asumat obligații prin aprobarea PNAL 2014, 

însă a elaborat și prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu legislația UE proiectul 

Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

ghișeului unic de elaborare a agrementului tehnic în construcții și de elaborare a certificatelor de atestare 

tehnico-profesională a specialiștilor în construcții”. 

 

Politica economică și monetară  

13 acțiuni realizate  



 

 

 

Comisia Națională a Pieței Financiare, autoritate competentă în acest sector, care nu și-a asumat obligații 

normative de transpunere în contextul PNAL 2014, a elaborat, promovat și remis pentru expertiza de 

compatibilitate 13 proiecte cu relevanță UE: 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

fondul de compensare a investitorilor; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii de administrare fiduciară a 

investiţiilor, companiei investiţionale şi depozitarului; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind limitele 

și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

transparența și publicitatea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de 

administrare fiduciară a investițiilor; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

reglementările prudențiale fașă de activitatea societății de administrare fiduciară a investițiilor; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind modul 

de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind ofertele 

de preluare; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a societăților de 

administrare fiduciară a investițiilor; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind metoda 

de calcul al activului și net și al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

serviciile și activitățile de investiții; 

 Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea Regulamentului privind 

dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare. 

 

 

Pentru monitorizarea eficientă a realizării PNAL 2014 au fost organizate 12 reuniuni sectoriale de 

monitorizare (ex: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administrația de Stat a 

Aviației Civile, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor, Consiliul Concurenței, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei etc.) și au 

fost purtate consultări  în cadrul cărora au fost formulate propuneri aferente procesului de transpunere și 

implementare a actelor UE. La fel, au fost acordate 105 consultații metodologice necesare pentru 

elaborarea Tabelelor de concordanță (ex: Consiliul Concurenței, Banca Națională a Moldovei, Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administrația de Stat a Aviației Civile Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare, Comisia Națională a Pieței Financiare, etc.). 

 



 

 

Pentru a evita riscul încălcării mecanismului de armonizare a legislației și, respectiv, promovării actelor 

care nu sunt euro-conforme, a fost instituit mecanismul de alertă timpurie a proiectelor de acte normative 

cu relevanță UE, fiind monitorizată transparența decizionale a autorităților de resort. Prin aplicarea 

acestui mecanism a fost posibilă autosesizarea și evaluarea prealabilă a 42 proiecte de acte normative 

care cad sub incidența domeniilor de politici ale Uniunii Europene, iar pentru 28 din acestea a fost 

efectuată expertiza de compatibilitate, cu emiterea Declarațiilor de compatibilitate. 

 

În cadrul procesului legislativ care se derulează la nivelul autorităților de linie s-a observat o creștere a 

numărului de proiecte de modificare sau completare a actelor de bază, care au transpus legislația UE și 

asupra cărora a fost întreprinsă analiza comparativă de compatibilitate cu dreptul UE. De asemenea, s-a 

constatat o accentuare a practicii instituțiilor de profil de a nu supune proiectele de modificare și 

completare expertizei de compatibilitate a Centrului. Pentru a elimina riscul promovării unor acte 

normative incompatibile cu dreptul UE, toate autoritățile de linie implicate în procesul de transpunere a 

legislației europene în cea națională, au fost sesizate în privința obligației de a asigura conformitatea 

proiectelor de acte normative de modificare a cadrului juridic în vigoare, armonizat cu dreptul european, 

prin remiterea în adresa Centrului pentru expertiza de compatibilitate a tuturor proiectelor de modificare 

a actelor normative armonizate, însoțite de Tabelul de concordanță și argumentarea inserată în Nota 

Informativă la proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


