
Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2009 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2009  (în continuare PNAL 2009), 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1350  din 2 decembrie 2008, şi-a propus realizarea a 49 de acţiuni 

de ordin legislativ/normativ, pentru transpunerea a 87 acte UE, ce vizează domenii precum piața internă, 

agricultură, politica socială și ocuparea forței de muncă, energetică, statistică, telecomunicații și 

tehnologii informaționale, cultură și protecția mediului înconjurător. 

Evaluînd modul de implementare a PNAL 2009 de către autorităţile responsabile, în conformitate 

cu domeniile acquis-ului UE şi capitolele din Plan, menționăm următoarele. 

 

Din cadrul capitolului „Piața internă”, Ministerul Sănătății a prezentat spre examinare proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive (pct. 

2). 

Autoritatea a continuat procesul de implementare a PNAL 2008, prezentînd spre examinare proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor şi normativelor sanitaro – epidemiologice de stat 

privind produsele alimentare noi . 

 

Suplimentar PNAL 2008, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor şi normativelor sanitaro – epidemiologice privind 

suplimentele alimentare. 

 

Din Capitolul „Agricultură” Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a prezentat spre 

expertizare 8 proiecte incluse în Plan: 

 Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Cerinţe de calitate şi 

comercializare pentru fructe şi legume proaspete” (pct. 7, 8 și 10); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă” (pct. 11); 

 Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normei ce stabileşte 

cerinţe igienice la cultivarea, recoltarea, ambalarea, depozitarea şi transportarea fructelor şi legumelor 

proaspete (pct. 12); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea animalelor şi a 

produselor de origine animală” (pct. 19); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de 

sănătate animală şi de certificare sanitar–veterinară în cazul importului de albine” (pct. 20); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor 

destinaţi producţiei de carne” (pct. 21); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de 

sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie” (pct. 22); 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile şi certificarea 

sanitar-veterinară în cazul importului de intestine de origine animală” (pct. 23). 

 

Totodată, autoritatea a continuat procesul de implementare a PNAL 2008, prezentînd spre expertizare 

proiectul Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare „Cu privire la aprobarea normei 

sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate şi certificare veterinară pentru importul 

anumitor păsări şi a condiţiilor de carantină”. 



 Suplimentar PNAL 2009, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii  5 

proiecte cu relevanţă UE: 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor 

agroalimentare ecologice; 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor 

agroalimentare ecologice; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”; 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulilor sanitare veterinare privind subprodusele de origine 

animală nedestinate consumului uman”; 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controalelor 

oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind furajele, produsele 

alimentare, precum şi a normelor de sănătate şi de bunăstare a animalelor. 

 

Din cadrul capitolului „Politica socială și ocuparea forței de muncă”, Agenţia Naţională de 

Reglementare a Activităţii Nucleare şi Radiologice a prezentat spre examinare proiectul Hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea permiselor de exercitare şi 

acreditarea experţilor în radioprotecţie, securitate radiologică şi nucleară (pct. 26).  

Din cadrul capitolului „Protecția mediului înconjurător”, Ministerul Ecologiei şi Resurselor 

Naturale a prezentat spre expertizare proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-

XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (pct. 39). 

Totodată, autoritatea a continuat procesul de realizare a PNAL 2008, prezentînd spre expertizare 

proiectul Legii privind deşeurile. 

La fel, în vederea executării acestui capitol Agenţia „Apele Moldovei” a prezentat spre examinare 3 

proiecte: 

 Legea pentru modificarea şi completarea Codului Apelor nr. 1532-XIII din 22 iunie 1993 (pct. 40); 

 Legea privind apele (pct. 41); 

 Legea privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice (pct. 42). 

 

Ministerul Economiei şi Comerţului a continuat procesul de realizare a PNAL 2008, prezentînd 

spre expertizare proiectul Legii cu privire la gazele naturale. 

Suplimentar la aceasta, autoritatea a prezentat spre expertizare proiectul Hotărîrii Guvernului 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă. 

 


