
 

 

 

 
 

 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2013 

 

 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2013 (în continuare PNAL 2013), aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 28 decembrie 2012, şi-a propus realizarea a 66 de acţiuni de 

ordin legislativ/normativ, pentru transpunerea a 89 acte UE, ce vizează domenii precum, bariere tehnice 

în calea comerţului, servicii, agricultură, protecţia consumatorilor, energie, protecţia mediului 

înconjurător, sănătatea publică, ocuparea forţei de muncă şi politica socială, achiziţii publice, transport, 

concurenţa şi spaţiul de libertate, securitate şi justiţie . 

Complementar obiectivelor planificate prin PNAL 2013, activitatea desfăşurată pe parcursul acestui 

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

PNAL 2010 şi PNAL 2012, fiind expertizate 7 proiecte de acte legislative/normative incluse în acestea.  

Astfel, pe perioada anului 2013, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a evaluat gradul de 

compatibilitate cu legislaţia UE a 78 acte legislative/normative, care au transpus în legislaţia naţională 

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

PLAN 2013, 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 2013 de către autoritățile responsabile, în conformitate 

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

 

Capitolul „Bariere tehnice în calea comerțului” a fost realizat integral, Ministerul Economiei 

prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind supravegherea pieței (pct. 

1); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind 

cantitățile nominale ale produselor preambalate (pct. 2); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor către sticlele 

utilizate ca recipient de măsurare (pct. 3). 

Suplimentar acțiunilor stabilite în Plan, Ministerul Economiei a elaborat și promovat în acest 

domeniu alte 2 proiecte: 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe privind aparate 

de cîntărit neautomate”; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unităților de măsură legale. 

 

Din capitolul „Agricultură”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat spre 

expertizare 8 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a 

semințelor de culture cerealiere păioase (pct. 4); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 11 

noiembrie 2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante 

furajere (pct. 6); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22.07.2011 privind 

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

Moldova a unor organisme de carantină (pct. 7); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” 

(pct. 8); 



 

 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a 

febrei aftoase” (pct. 9); 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la 

importul şi tranzitul anumitor ungulate vii” (pct. 10); 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor 

faţă de alimentele congelate rapid, destinate consumului uman” (pct. 11); 

  Hotărîrea Guvernului „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 

privind unele norme sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței salmonelelor în 

efectivele de animale” (pct. 12). 

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

naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul sanitar și fitosanitar, transmițînd pentru expertiza 

compatibilității 3 proiecte: 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Orez. Crupe de orez” 

(pct. 2 din PNAL 2012); 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței 

vitivinicole” și 

  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Programului național de monitorizare a rezidurilor 

de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2014-

2020. 

 

Capitolul „Protecția consumatorilor” a fost realizat în totalitate prin remiterea spre examinare de 

către Ministerul Economiei a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de 

Lege privind încheierea şi executarea contractelor la distanţă a serviciilor financiare de consum” (pct. 

13). 

 

Capitolul „Energie” a fost realizat integral, Ministerul Economiei prezentînd spre expertizare 2 

proiecte: 

 Proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (pct. 14) și 

 Proiectul Legii privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic (pct. 15). 

Suplimentar la acestea, din domeniul energetic au fost transmise pentru a efectua expertiza de 

compatibilitate 4 proiecte: 

 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu 

privire la gazele naturale; 

 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu 

privire la energia electrică; 

 Proiectul Legii privind energia termică și promovarea cogenerării; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii privind etichetarea energetică. 

        

Din capitolul „Protecția mediului înconjurător”, Ministerul Mediului a remis spre expertizare 7 

proiecte incluse în Plan: 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, 

epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile 

urbane și rurale (pct. 19); 

 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea stării apelor 

de suprafață și a apelor subterane (pct.20); 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire și de 

funcționare a Comitetului districtului bazinului hidrografic (pct. 21); 

 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind Planul de gestionare a 

districtului bazinului hidrografic (pct. 22); 

 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate 

pentru apele subterane (pct. 23); 



 

 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la protecția apelor 

subterane (pct. 24); 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor 

de inundații în Republica Moldova (pct. 25). 

Suplimentar acțiunilor stabilite în PNAL 2013, autoritatea a prezentat Centrului și proiectul Legii 

privind substanțele chimice, act complex care a transpus în legislația națională prevederi din 13 acte UE 

în domeniul substanțelor chimice. 

 

Din capitolul „Sănătate publică”, Ministerul Sănătății, autoritate responsabilă de acest domeniu, a 

prezentat spre expertizare 2 proiecte incluse în PNAL 2013: 

 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26 martie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună 

practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (pct. 28). Centrul de Armonizare a 

Legislației a efectuat expertiza de compatibilitate ex post, adică după aprobarea acestuia și publicarea în 

Monitorul Oficial. Centrul a atenționat autoritatea în privința încălcării procedurii, inclusiv în contextul 

necesității respectării cerințelor de elaborare și promovare a actelor cu relevanță UE. 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică 

de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (pct. 29). 

Suplimentar PNAL 2013, autoritatea a prezentat Centrului pentru evaluarea compatibilităţii alte 7 

proiecte cu relevanţă UE din același domeniu: 

 Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 42 din 6 martie 2008 privind transplantul 

de organe, țesuturi și celule umane; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare 

pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind condiţiile de plasare 

pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul național 

de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică; 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la notificarea suplimentelor alimentare; 

   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la acțiunile de implementare a Regulamentului sanitar 

Internațional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătate publică. 

În contextul realizării procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE din domeniul 

sănătății publice, Academia de Științe a Moldovei a elaborat și promovat proiectul Hotărîrii Guvernului 

privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 867 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor de diferită origine, proiect armonizat 

cu 3 acte UE în domeniul dispozitivelor medicale. 

 

Din domeniul „Ocuparea forței de muncă și politica socială”, Ministerul Economiei a promovat 

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mașini industriale” (pct. 

32), iar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a promovat proiectul Hotărîrii Guvernului 

privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (pct. 

33). 

Suplimentar PNAL 2013, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a prezentat Centrului 

pentru evaluarea compatibilităţii cu legislația UE proiectul Legii 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), care a avut drept scop revizuirea, din 

punct de vedere terminologic, a articolelor din actele normative menționate. 

Autoritatea a continuat procesul de realizare a angajamentelor domeniul sănătății și securității la 

locul de muncă, asumate prin aprobarea Planurilor Naționale de Armonizare a Legislației pentru anii 



 

 

precedenți, elaborînd şi promovînd proiectul Hotărîrii Guvernului privind cerințele minime pentru 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi 

generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz (pct. 18 din PNAL 2010) și 

proiectul Hotărîrii Guvernului privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la 

locul de muncă (pct. 37 din PNAL 2012). 

 

Din capitolul „Achiziții publice”, Ministerul Finanțelor, autoritate competentă în acest domeniu, a 

prezentat spre expertizare proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 

aprilie 2007 privind achizițiile publice (pct. 34). Prezentul act a transpus în legislația națională 2 acte 

UE, aducînd modificări substanțiale prevederilor naționale care reglemetează sectorul achizițiilor 

publice de lucrări.  

Autoritatea a continuat procesul de realizare a obligațiilor asumate prin PNAL 2012, elaborînd și 

promovînd 2 proiecte - Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile 

publice folosind sistemul dinamic” (pct. 38) și Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică” (pct. 39). 

 

La capitolul „Concurență”, menționăm că autoritatea de reglementare Consiliul Concurenței a 

continuat pe parcursul anului 2013 activitatea de armonizare graduală a legislației naționale cu legislația 

UE în domeniul concurenței și a ajutorului de stat.  Autoritatea a prezentat spre examinare toate cele 10 

proiecte incluse în PNAL 2013:  

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului pentru 

evaluarea acordurilor orizontale și aplicabilitatea exceptărilor (pct. 54); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea acordurilor verticale și aplicabilitatea exceptărilor (pct. 55); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței  privind evaluarea acordurilor anticoncurenţionale de 

transfer de tehnologie (pct. 56); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

concentrările economice (pct. 57); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat” (pct. 

58); 

 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat acordat 

întreprinderilor mici și mijlocii (pct. 59); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 

stat pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă (pct. 60); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (pct. 61); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ajutorul de stat pentru protecţia mediului” (pct. 62); 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ajutorul de stat pentru dezvoltare regională (pct. 63). 

Suplimentar acțiunilor prevăzute de Plan, au mai fost prezentate Centrului pentru evaluarea 

compatibilităţii și alte 8 proiecte cu relevanţă UE din acest domeniu: 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 

stat pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femei antreprenor; 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ajutorul de minimis”; 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 

stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general; 



 

 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul 

acordat pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate; 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul 

destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei; 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul 

ajutoarelor de stat, 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 

stat pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor de comunicații electronice pe bandă largă; 

 Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 

stat pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorul de finanțare pentru companiile aeriene. 

 

La fel, integral a fost realizat și capitolul „Spațiul de justiție, libertate și securitate”, Ministerul 

Afacerilor Interne, prezentînd spre expertizare  proiectul Legii cu privire la modificarea Legii nr. 200 din 

16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (pct. 64) și proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica 

Moldova (pct. 66), iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a promovat proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei documentelor de călătorie necesare traversării frontierei 

Republicii Moldova și pe care se poate aplica o viză (pct. 65). 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a continuat procesul de armonizare a legislației 

naționale pentru îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova în domeniul liberalizării regimului de 

vize cu Uniunea Europeană, realizînd și pct. 56 din PNAL 2012 - 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.  

În domeniul protecției datelor cu caracter personal, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal a remis pentru expertizare proiectul Legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

domeniului protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și a Planului de acțiuni privind 

implementare Strategiei pentru anii 2013-2018, proiect cu relevanță UE, elaborat în vederea 

implementării în legislația națională a art. 27 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

Cu referire la Capitolul „Transport”, menționăm următoarele.  

Din 18 acte care urmau a fi elaborate, pe parcursul anului 2013, de Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor în vederea armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, doar 

un singur proiect a respectat procedura de promovare a proiectelor normative care au ca scop 

transpunerea legislației UE în legislația națională – proiectul Legii cu privire la investigarea accidentelor 

și incidentelor în transporturi (pct. 42). În același timp, Centrul a formulat o serie de observaţii de formă 

şi de conţinut ce rezultă din incoerența transpunerii normelor UE, ceea ce afectează compatibilitatea 

proiectului Legii cu dreptul UE relevant și ridică probleme de aplicare și implementare ulterioară a 

prevederilor acestuia, solicitînd autorității amendarea proiectului și a Tabelului de concordanță în 

lumina observațiilor prezentate. 

În privința proiectului Codului Aerian (pct. 41) și proiectului Hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea „Regulamentului privind tarifele pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană”, 

Centrul de Armonizare a Legislației a sesizat încălcarea Regulamentului privind mecanismul de 

armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1345 din 24 noiembrie 2006, în special, dosarele proiectelor fiind prezentate incomplete, fără Tabel 

de concordanță. Astfel, potrivit monitoringului sectorial realizat de către Centrul de Armonizare a 

Legislației, Tabelul de concordanță al proiectului Codului Aerian se află la etapa de definitivare, urmînd 

a fi prezentat Centrului în perioada imediat următoare. 



 

 

Proiectul Codului Transporturilor Rutiere al Republicii Moldova (pct. 29 PNAL 2010) a fost 

prezentat Centrului cu întocmirea greșită a Tabelului de concordanță, fiind sesizată și o discrepanță 

dintre actele UE menționate în Nota informativă ca fiind transpuse și cele transpuse de facto. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a promovat 2 proiecte care nu au fost 

incluse în PNAL 2013: proiectul Hotărîrii Guvernului privind înființarea Agenției Feroviare și pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

instituirea autorității administrative Agenția Navală a Republicii Moldova.  

Autoritatea Aeronautică Civilă, autoritate cu atribuții în domeniul transportului aerian, a prezentat 

spre expertizare Centrului, suplimentar PNAL 2013, proiectul Regulamentului privind efectuarea 

inspecțiilor la sol a aeronavelor țărilor terțe care aterizează pe aeroporturile din Republica Moldova și 

Ordinul Autorității Aeronautice Civile nr. 16/GEN din 20 decembrie 2012 cu privire la aprobarea 

amendamentului 01 la Manualul de Proceduri SAFA, inspecții la sol – elemente fundamentale. 

 

Cu referire la domeniul „Societate informațională”, menționăm că, deși acesta nu a fost prevăzut 

de PNAL 2013, Ministerul Tehnologilor Informaţiei şi Comunicaţiilor, autoritate competentă în acest 

sector, a remis spre expertiza compatibilității proiectul Legii privind semnătura electronică și 

documentul electronic și proiectul Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (pct. 14 PNAL 2014). 

 
 


