„Anexă
la anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1181
din 22 decembrie 2010
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
RAPORT
de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei
(Hotărârea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”)
CUPRINS:
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Aspecte introductive
Aplicabilitatea actului normativ.
Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ
Modificările operate în actul normativ
Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar
Coerenţa şi consecvenţa actului normativ
Neutralitatea actului normativ
Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ
Eficienţa actului normativ
Modul de consultanţă
Concluzii
Recomandări
1. Aspecte introductive

Nr.
d/o
1.

Sarcina
Titlul actului, data
adoptării şi publicării

2.

Temeiul elaborării actului

3.

Scopul actului

4.

Structura actului

5.

Altele

Nr.
d/o

Argumentarea
Hotărârea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015 cu privire
la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei
vitivinicole” (publicat la 19.06.2015 în Monitorul
Oficial Nr. 150-159 art. 399)
Aducerea în concordanţă a legislaţie RM cu actele UE
din domeniul în conformitate cu prevederile Planului
naţional de acţiuni privind implementarea Acordului de
Asociere RM-UE
Asigurarea realizării prevederilor Legii viei şi vinului
nr. 57 din 10.03.2006, modificate prin art. III a Legii nr.
262 din 16.11.2012 – privind modificarea şi completarea
unor acte legislative (MO nr. 6-9 din 11.01.2013, art
nr. 30)
Titlul, preambulul, clauza de emitere, partea dispozitivă,
anexele, formula de atestare a autenticităţii actului
Conţinutul actului normativ: Capitole I-XIX, puncte – 1198, aliniate şi litere

2. Aplicabilitatea actului normativ
Sarcina
Argumentarea
Asigurarea unei dezvoltări Stabilirea regulilor generale privind organizarea pieţei
echilibrate şi dinamice a vitivinicole, normelor privind potenţialul de producţie,

cerinţelor specifice privind obţinerea produselor
vitivinicole, etapelor de organizare a fabricării şi
comercializării produselor vitivinicole cu denumire de
origine protejată (în continuare – DOP) şi cu indicaţie
geografică protejată (în continuare – IGP), modului de
elaborare şi omologare a caietului de sarcini, normelor
specifice privind producerea produselor vitivinicole
ecologice, procedeelor tehnologice autorizate şi
restricţiile în enologie, cerinţelor faţă de etichetare şi de
trasabilitate a producţiei vitivinicole, precum şi
procedurile de evaluare a conformităţii produselor
vitivinicole.
Se aplică produselor vitivinicole specificate la punctul
34, fabricate în Republica Moldova sau importate, care
cad sub incidenţa poziţiilor tarifare din Nomenclatura
combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din
25 iulie 2014, specificate după cum urmează: must de
struguri, vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile
îmbogăţite cu alcool; musturi de struguri, vermuturi şi
alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante
sau substanţe aromatice, piquette, distilate de vin sau de
tescovină de struguri şi băuturi alcoolice obţinute pe
baza lor, drojdii de vin, tartru brut, drojdie de struguri
Efectele juridice ale actului
Capitolul / articolul
Cauza de
Soluţia
inaplicabilitate

sectorului vitivinicol.

1.
2.
3.

Nr.
d/o
1.
2.

3.

Nr.
d/o
1.
2.

Nr.
d/o

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ
Sarcina
Argumentarea
Gradul de îndeplinire a
obiectivelor
Cauzele generatoare de
neîndeplinire a
obiectivelor actului
Soluţia

100%

4. Modificările operate în actul normativ
Sarcina
Argumentarea
Modificările şi
completările actului
Efectele modificărilor şi
completărilor actului

Nu sunt
-

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar
Sarcina
Argumentarea

Capitolul / articolul
care urmează a fi

Actul monitorizat
Cauza de modificare

Redacţia propusă

modificat
-

-

-

1.
2.
3.
Actul secundar
Cauza de modificare

Capitolul / articolul
care urmează a fi
modificat
-

Redacţia propusă

-

-

1.
2.
3.
Concluzii

Nr.
d/o
1.
2.

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ
Sarcina
Argumentarea
Stabilirea contradicţiilor
şi prevederilor ambigui
Altele

Actul normativ în cauză corespunde cerinţelor timpului şi
este armonizat cu legislaţia naţională şi cea internaţională
din domeniul vitivinicol, fără careva caractere ambigui.
7. Neutralitatea actului normativ

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private
Opinia autorităţii publice
Pozitiv

Nr.
d/o

Opinia sectorului privat
Pozitiv

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ
Acţiunea
Argumentarea
1Frecvenţa revizuirii actului

Actul normativ în cauză acţionează pe parcursul a cca 15
luni, negeneralizând, în această perioadă, careva coliziuni,
neavând modificări şi completări ulterioare.

.

.

Nr.
d/o

2Cum a fost afectat scopul
actului după
modificare/completare
Sarcina

9. Eficienţa actului normativ
Argumentarea

1Eficienţa actului

Acest act normativ optează pentru soluţia celui mai mic
cost pentru atingerea obiectivului.

.
.

Concluzii
Actul normativ nu favorizează nici
una din părţile participante la relaţiile
social-economice din domeniu.

2Propuneri pentru optimizarea
cheltuielilor în scopul
implementării actului
10. Modul de consultanţă
Modalitatea de consultanţă
Verbal, în scris.

Opinia sectorului public
Pozitiv
1.

Opinia sectorului privat
Pozitiv
concluzii
În cadrul implementării prevederilor actului normativ menţionat, de către MAIA, în
comun cu alte organe din domeniu, sunt efectuate măsuri de consultanţă atăt în mod
verbal, precum şi în scris, prin intermediul seminarelor tematice, meselor rotunde etc.
Totodată, toată informaţia ce ţine de reglementarea sectorului vitivinicol este plasată
pe pagina web al MAIA, ONVV, etc.

2.
3.

1.
2.

3

11. Concluzii
Aplicabilitatea şi gradul de aplicare a prevederilor actului normativ monitorizat –
100%
Scopul atins de către actul normativ, sau cel stabilit în procesul de elaborare a
acestuia - Hotărârea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole” este un imperativ al timpului
şi pe deplin satisface necesităţile, doleanţele, cerinţele a tuturor părţilor implicate în
relaţiile juridice, economice şi sociale din sectorul pepinieritului viticol, viticulturii şi
vinificaţiei.
Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta acţiunea
lui în viitor
12. Recomandări

Nr.
d/o
1.

2.

Recomandări
Măsuri de modificare şi
completare a actelor
normative şi aspectele ce
trebuie îmbunătăţite
Alte măsuri decît cele
normative de asigurare a
acţiunii juridice a actelor
normative monitorizate

Argumentarea
La moment, actul normativ nu necesită ameliorări.

