
 

 

 

 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2011 

 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2011 (în continuare PNAL 2011), aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1210 din 27 decembrie 2010, şi-a propus realizarea a 60 de acţiuni de ordin 

legislativ/normativ, pentru transpunerea a 94 acte UE, ce vizează domenii precum, agricultura și aspecte 

fitosanitare, politica socială, achiziţii publice, politica în domeniul transporturilor, politica în domeniul 

concurenței, servicii financiare, energie, cooperare economică, societate informațională, cercetare și 

dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, protecţia drepturilor consumatorului, spaţiul de justiţie, 

libertate şi securitate.  

Complementar obiectivelor planificate prin PNAL 2011, activitatea desfăşurată pe parcursul anului 

2012 a avut drept scop şi asigurarea continuităţii procesului de implementare a acţiunilor restante din 

PNAL 2009 şi PNAL 2010, fiind expertizate 3 proiecte de acte legislative/normative incluse în acestea.  

Astfel, pe perioada anului 2011, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a evaluat gradul de 

compatibilitate cu legislaţia UE a 55 acte legislative/normative, care au transpus în legislaţia naţională 76 

acte UE. Totodată, cu referile la acele proiecte care nu au fost realizate în termenii stabiliți de PLAN 

2011, menționăm că acestea urmează a fi executate pe parcursul perioadei următoare, urmînd a fi supuse 

unui monitoring sectorial sporit din partea Centrului de Armonizare a Legislației. 

Evaluînd modul de implementare a PNAL 2011 de către autoritățile responsabile, în conformitate cu 

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

 

Din capitolul „Agricultură și aspecte fitosanitare”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a 

prezentat spre expertizare 10 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărîri de Guvern (Hotărîrea 

Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, 

dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” şi Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 de depunere, 

examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale) 

(pct. 2 şi 42); 

 Hotărârea 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. 4); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor privind plasarea pe piaţă a aditivilor din 

furaje (pct. 14 din PNAL 2011 şi pct. 5 din PNAL 2012); 

 Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea 

Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale 

comestibile”, Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 05 iulie 2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Lapte şi produse lactate” şi Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 despre aprobarea 

Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice 

de menaj) (pct. 7 şi 11); 

 Hotărîrea Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 referitoare la Norma sanitar-veterinară privind sistemul de 

etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină (pct. 8); 

 Hotărîrea Guvernului „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008” cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman (pct. 13); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a 

medicamentelor de uz veterinar” (pct. 15); 

 Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii nr. 

96/420 din 23 mai 2011  „Cu privire la stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor 

farmacologice active în produsele alimentare de origine animală” (pct. 16); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de 

reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării furajelor cu adaos de medicamente” (pct. 18); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea 

seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre (pct. 20). 



 

 

 

 

Suplimentar PNAL 2011, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 7 proiect 

cu relevanţă UE: 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină 

africană”; 

 Hotărîrea Guvernului Pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi 

reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale; 

 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 nr. 57-XVI din 

10 martie 2006 a viei şi vinului şi Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei privind comercializarea seminţelor de plante 

furajere; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei privind comercializarea materialului de 

înmulţire pentru plantele ornamentale; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe 

esenţiale”; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor de calitate în vederea producerii, testării, 

controlului, certificării şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi plantare fructifer. 

 

Din cadrul capitolului „Politica socială”, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 

prezentat spre expertizare 3 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile (pct. 23);  

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă (pct. 24); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (pct. 25). 

Mai mult, în vederea executării acestui capitol, Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat 

spre expertizare proiectul Legii privind fondurile de pensii facultative (pct. 22). 

Suplimentar la acțiunile prevăzute de PNAL 2011, autoritatea a prezentat Centrului pentru 

evaluarea compatibilităţii 3 proiecte: 

 Legea cu privire la Comisia Naţională a Pieţei Financiare; 

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

desfăşurarea activităţii simultane a asiguratorilor/reasiguratorilor; 

 Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea asociaţiilor de 

economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007). 

 

Integral a fost realizat capitolul „Achiziții publice”, Ministerul Finanțelor prezentînd spre 

expertizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul 

Comun al Achiziţiilor Publice (pct. 27). 

 

La fel, integral a fost realizat capitol „Politica în domeniul concurenței”, Agenția Națională 

pentru Protecția Concurenței prezentînd spre examinare 2 proiecte; 

 Legea concurenței (pct. 35); 

 Legea cu privire la ajutorul de stat (pct. 36). 

 

Din cadrul capitolului „Cooperare economică”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a 

prezentat spre examinare 2 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 661 din 13 iunie 2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse 

lactate” (pct. 41); 



 

 

 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea unor regulamente privind produsele medicamentoase 

de uz veterinar”  (pct. 43 şi 44). 

La fel, din cadrul acestui capitol, Ministerul Culturii a prezentat proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la  aprobarea Regulamentului privind exportul bunurilor culturale mobile (pct. 39). 

 

Integral a fost realizat capitolul „Cercetarea și dezvoltarea”, Academia de Științe a Moldovei 

prezentînd spre expertizare proiectul Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la al Şaptelea Program-

cadru al Comunitîţii Europene pentru activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstrative 

(2007-2013) (pct. 48). 

 

Din cadrul capitolului „Protecția mediului înconjurător”, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 

Regionale a prezentat spre expertizare proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor (pct. 49). 

 

Integral a fost realizat capitolul „Protecția drepturilor consumatorului”, Ministerul Economiei 

prezentînd spre expertizare proiectul Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii (pct. 53). 

 

Cu referire la capitolul „Spațiul de libertate, securitate și justiție”, Ministerul Afacerilor Interne a 

prezentat spre expertizare 4 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Plasament Temporar 

al Străinilor (pct. 55); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Legii privind integrarea străinilor în Republica 

Moldova (pct. 56); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor cu privire la returnarea, expulzarea 

şi readmisia străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova (pct. 57); 

 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 241-XVI din 20 

octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi Legea nr. 200 din 16 iulie 

2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova) (pct. 58). 

La fel, în vederea executării acestui capitol, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a 

prezentat spre expertizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea vizelor (pct. 54), iar Serviciul Grăniceri a prezentat proiectul Legii cu privire la frontiera de 

stat (pct. 60). 

Suplimentar PNAL 2011, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat spre 

expertizare 2 proiecte. 

 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea articolului 3³ din Legea nr.273-XII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte; 

 Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 331 din 

5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”. 

 

Pe parcursul anului 2011, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a expertizat proiecte de acte 

legislative/normative cu relevanţă UE elaborate și promovate de autorităţi care iniţial nu şi-au planificat 

acţiuni de armonizare legislativă pentru PNAL 2011, dar prezentate spre examinare cu respectarea tuturor 

rigorilor legale: 

1. Ministerul Justiţiei - Legea privind prevenirea şi combaterea discriminării; 

2. Ministerul Economiei - Hotărîrea Guvernului privind institurea Grupului Naţional pentru 

implementarea şi realizarea Convenţiei privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale și 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 590 – XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la 

standardizare; 

La fel, autoritatea a continuat executarea angajamentelor asumate prin PNAL 2010, elaborînd și 

promovînd proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la atribuirea şi gestionarea capacităţii 



 

 

 

interconectorilor sistemelor electroenergetice şi referitor la mecanismele de  soluţionare a problemei 

congestiilor în sistemul electroenergetic (pct. 45). 

3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru - Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date 

Spaţiale; 

4. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tegnologia 

Informaţiei - Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.17 din 12 iulie 2011 privind 

reglementarea accesului la numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu 

caracter social de forma 116(xxx) și Hotărîrea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 34 din 

01.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor; 

5.  Biroul Naţional de Statistică - Legea cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 

Republica Moldova în anul 2013; 

6. Banca Naţională a Moldovei - Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electonică; 

7. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice - Legea privind 

desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (în redacţie nouă); 

8. Ministerul Sănătăţii - Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea măsurilor de eradicare a 

tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2015, 

9. Ministerul Mediului - Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

depozitarea deşeurilor, Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor și Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase; 

10.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - Legea privind semnătura electronică 

şi documentul electronic și Legea privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. 

La fel, autoritatea a continuat executarea angajamentelor asumate prin PNAL 2009, elaborînd și 

promovînd proiectul Legii poștei (pct. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


