
 

 

 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2012 

 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2012 (în continuare PNAL 2012), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 963 din 19 decembrie 2011, şi-a propus realizarea a 57 de acţiuni de ordin 

legislativ/normativ, pentru transpunerea a 81 acte UE, ce vizează domenii precum, agricultura, politica socială, 

achiziţii publice, politica în domeniul concurenţei, energie, protecţia mediului înconjurător, protecţia drepturilor 

consumatorului, aspecte de comerţ, spaţiul de justiţie, libertate şi securitate. Astfel, activitatea de realizare a 

planului a fost orientată spre creşterea gradului de apropiere a legislaţiei naţionale de cea a Uniunii Europene în 

contextul negocierilor pe marginea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv a Acordului de creare a 

Zonei de liber schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aderării la Tratatul de instituire a 

Comunităţii Energetice, precum şi a Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica 

Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

122  din  4 martie 2011.  

Complementar obiectivelor planificate prin PNAL 2012, activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2012 a 

avut drept scop şi asigurarea continuităţii procesului de implementare a acţiunilor restante din PNAL 2010 şi 

PNAL 2011, fiind expertizate 8 proiecte de acte legislative/normative incluse în acestea.  

Astfel,  pe perioada anului 2012, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a evaluat gradul de compatibilitate cu 

legislaţia UE a 59 acte legislative/normative, care au transpus în legislaţia naţională 80 acte UE. Totodată, cu 

referile la acele proiecte care nu au fost realizate în termenii stabiliți de PLAN 2012, 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 2012 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 16 proiecte incluse în Plan: 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de 

legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol” (pct. 1); 

  Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” (pct. 5, 7, 17, 18); 

  Hotărîrea Guvernului privind stabilirea metodelor de prelevare a probelor şi de analiză pentru controlul oficial 

al nivelurilor de micotoxine din produsele alimentare (pct. 6); 

  Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea 

animalelor în timpul transportului (pct. 8); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la stabilirea criteriilor pentru aprobarea Programului de eradicare şi control al 

rabiei (pct. 9); 

  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea unor regulamente privind verificarea sistemului de identificare şi 

trasabilitate a animalelor (Regulamentul cu privire la verificarea sistemului de identificare şi înregistrare a 

bovinelor; Regulamentul cu privire la verificarea sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile 

ovină şi caprină) (pct. 10 şi 11); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea 

interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent 

(pct. 12); 

 Hotărîrea Guvernului privind controlul nitraţilor în producţia alimentară de origine vegetală (pct. 13); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor (pct. 19); 

 Hotărîrea Guvernului privind măsurile de combatere a pestei cabaline africane (pct. 20) (examinat în 2011); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 

septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară – (pct. 22 şi pct. 4 din PNAL 2011); 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ (pct. 23). 

 

Suplimentar PNAL 2012, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 4 proiecte cu 

relevanţă UE: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea certificatului fitosanitar, 

permisului fitosanitar şi a paşaportului fitosanitar; 

 Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul 

Soiurilor de Plante al Republicii Moldova; 



 

 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 

privind aprobarea Reglementării Tehnice “Zahăr. Producerea şi comercializarea”; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei "Producerea, controlul, certificarea şi comercializarea 

materialului de înmulţire şi plantare fructifer". 

 

Mai mult, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a continuat procesul de realizare a angajamentelor 

asumate prin aprobarea PNAL 2010 şi PNAL 2011, elaborînd şi promovînd 4 proiecte în contextul acestora: 

 Legea privind controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi 

produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi bunăstare a animalelor (pct. 30 din PNAL 2010); 

  Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea materialului 

forestier de reproducere (pct. 21 din PNAL 2011); 

  Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor 

geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (pct. 1 din PNAL 2011); 

  Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre (pct. 9 din PNAL 2011). 

 

Capitolul „Protecția drepturilor consumatorului și infrastructura calității” a fost realizat integral, Ministerul 

Economiei prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

 Legea privind contractele de credit pentru consumatori (pct. 24); 

 Legea pentru  modificarea articolelor 1425-1431din Codul civil al Republicii Moldova nr.  1107-XV  din  6 

iunie 2002 (pct. 25); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de evaluare a conformităţii 

produselor industriale din domeniul reglementat (pct. 26). 

 

Suplimentar PNAL 2012, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 1 proiect cu 

relevanţă UE - Legea privind modificarea şi completarea Legii cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 23 

decembrie 2009. 

 

 

Din cadrul Capitolului „Sănătate” Minsiterul Sănătăți a remis spre expertizare Ordinul ministrului sănătăţii 

privind supravegherea epidemiologică şi controlul bolilor transmisibile (pct. 31). 

 

Suplimentar PNAL 2012, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 1 proiect cu 

relevanţă UE - Hotărîrea Guvernului cu privire la sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, 

controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică. 

 

Capitolul „Aspecte de comerț” a fost realizat integral, Ministerul Sănătății prezentînd spre expertizare 2 

proiecte - Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare (pct. 33) și Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari (pct. 34), iar Ministerul Afacerilor Interne a prezentat spre 

expertizare proiectul Legii privind regimul articolelor pirotehnice (pct. 35); 

 

 

Din cadrul Capitolului „Securitate și sănătate la locul de muncă”  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei a prezentat spre expertizare proiectul Hotărîrea Guvernului cu privire la cerinţele minime privind protecţia 

lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la 

radiaţii optice artificiale la locul de muncă  (pct. 36). 

 

Suplimentar PNAL 2012 ,autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 1 proiect cu 

relevanţă UE - Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ( Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2009 

cu privire la migraţia de muncă şi Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova). 

 

Din Capitolul „Achiziții publice”, Ministerul Finanțelor a prezentatat spre examinare 4 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin 

dialog competitiv (pct. 40); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin 

proceduri negociate (pct. 41); 



 

 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordul-cadru ca modalitate specială de 

atribuire a contractului de achiziţie publică (pct. 42); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

folosind procedura de licitaţiei limitată (pct. 43). 

 

Din capitolul „Protecția concurenței”, Consiliul Concurenței a prezentat spre examinare 3 proiecte incluse în 

PNAL 2012:  

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei  cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea  

acordurilor orizontale anticoncurenţiale (pct. 44); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei  cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea  

acordurilor verticale (pct. 45); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei  cu privire la aprobarea Regulamentului privind concentrările 

economice (pct. 47). 

 

Suplimentar PNAL 2012 autoritatea, a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 1 proiect cu 

relevanţă UE - Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei  cu privire la aprobarea Regulamentul privind stabilirea 

poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă. 

 

Integral a fost realizat capitolul „Spațiul de justiție, libertate și securitate”. Astfel, Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene a prezentat spre expertizare 2 proiecte. 

 Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor (pct. 55) şi 

 Legea privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii 

Moldova şi străinii scutiţi de obligativitatea posedării unei vize (pct. 56). 

La fel, în vederea realizării acțiunilor din cadrul acestui capitol, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat 

spre expertizare 2 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului privind implementarea Legii  nr. 215  din 4 noiembrie 2011 privind frontiera de stat a 

Republicii Moldova (pct. 57); 

 Ordinul directorului general al Serviciului Grăniceri privind implementarea Legii  nr. 215  din 4 noiembrie 

2011 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (pct. 58). 

 

Suplimentar PNAL 2012, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii 3 proiecte cu 

relevanţă UE: 

 Legea cu privire la modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova; 

 Legea pentru completarea articolului 362¹ din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 

2002; 

 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 şi Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova). 

 

 

Pe parcursul anului 2012, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a primit spre expertizare proiecte de acte 

legislative/normative cu relevanţă UE şi din partea altor autorităţi care iniţial nu şi-au planificat acţiuni de 

armonizare legislativă pentru PNAL 2012. Acestea au fost prezentate spre examinare cu respectarea tuturor 

rigorilor legale: 

Serviciul Vamal - Ordinul Serviciului Vamal privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de 

completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă şi Ordinul Serviciului Vamal privind 

aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea 

mărfurilor; 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru - Legea privind Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (examinat 

repetat); 

Ministerul Tehnologilor Informaţiei şi Comunicaţiilor - Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice "Echipamente 

radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora" şi Hotărîrea Guvernului cu 

privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-

XVI  din 15 noiembrie 2007; 

Agenţia Naţională pentru Reglementarea Activităţilor Nucleare şi Radiologice - Hotărîrea Guvernului 

pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pe termen mediu şi lung (anii 

2013-2023). 



 

 

Mai mult, întru continuarea realizării obligaţiilor asumate prin aprobarea PNAL 2010 şi PNAL 2011, au fost 

expertizate: 

Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică - Hotărîrea Consiliului de Administraţie a Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementări în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 

acces la reţelele de transport al gazelor naturale (pct. 43 din PNAL 2010); 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - Legea privind performanţa energetică a clădirilor 

(pct. 38 din PNAL 2011); 

Ministerul Mediului - Legea privind accesul publicului la informaţia de mediu (pct. 50 PNAL 2011); 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor – Hotărîrea Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau 

întîrzierii prelungite a zborurilor (pct. 34 din PNAL 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


