
Raportul privind gradul de realizare a Planului Național de Armonizare a Legislației 
pentru anul 2016 

 

Prezentul raport reflectă progresele înregistrate în aplicarea Planului Naţional de Armonizare a 
Legislaţiei pentru anul 2016 (în continuare PNAL 2016), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 
01 februarie 2016, dar și avansarea procesului de armonizare legislativă și este structurat în conformitate 
cu domeniile tematice ale PNAL 2016.  

PNAL 2016 cuprinde 63 măsuri legislative de transpunere pe care autoruitățile de linie urmau să 
le inițieze și să le promoveze pe parcursul anului 2016 și are în vedere obligația transpunerii a 83 acte 
juridice ale UE, toate actele UE fiind incluse în Acordul de Asociere RM-UE.  

Din cele 63 măsuri planificate, 32 au fost realizate, constatînd transpunerea parțială a 48 acte 
juridice UE. Rămîn restante 31 măsuri legislative, care se află la diverse etape de realizare, nefiind 
asigurată transpunerea a 35 acte juridice UE. În pofida faptului că autoritățile de linie nu au promovat 
aproximativ 50% din proiectele de acte normative incluse în PNAL 2016, se atestă un număr mare de 
proiecte – 56 proiecte cu relevanță UE, care au fost promovate suplimentar PNAL 2016 (ceea ce 
constituie un număr relativ egal cu cel al măsurilor planificate și nerealizate de către autoritățile de linie). 

 
Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă 
Total 2 acțiuni: 2 acțiuni realizate integral 

Ministerul Finan țelor a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, 
îndoțite de Tabelul de concordanță: 

- Proiectul Legii contabilității (pct. 1 PNAL 2016); 
- Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare (pct. 2 PNAL 2016). 

Ministerul Justi ției a continuat procesul de implementare a PNAL 2015, prezentînd spre expertizare a 
compatibilității, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Legii pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali (pct. 2 PNAL 2015). 

 
Servicii financiare 
Total 6 acțiuni: 1 acțiune realizată integral, 5 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de definitivare 
 
Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Regulamentul cu 
privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 și Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de 
plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006) (pct. 6 PNAL 2016). 
 
Cu referire la proiectul Legii privind activitatea bancară în Republica Moldova (pct. 3 PNAL 2016), 
proiectul Hotărîrilor ale Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru reglementarea:                                        
autorizării băncilor, persoanelor juridice și a sucursalelor din RM ale instituțiilor bancare din state terțe,                   
cerințele prudențiale, deținerilor temporare de acțiuni/părți sociale în entități din afara sectorului 
financiar, lichidități, levierului financiar, expunerilor mari, fondurilor proprii,                                   



determinării cerințelor minime de capital ale băncilor pentru riscul de credit, operațional și de piață (pct. 
4 PNAL 2016) și proiectul Legii pentru supravegherea suplimentară a instituțiilor care aparțin unui 
conglomerat financiar (pct. 5 PNAL 2016), menționăm că, în conformitate cu ultimul raport privind 
gradul de realizare a PNAL 2016 (scrisoarea nr. 10-07-01/60/3899 din 20 octombrie 2016), acestea se 
află la etapa de avizare la autoritățile interesate.   Acțiunile restante vor fi monitorizate în baza expertizei 
de compatibilitate în perioada următoare, în contextul  Planului Național de acțiuni de implementare a 
Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA AA 2017-2019), acțiunile avînd 
termenul de realizare – trimestrul III, 2017. 
 
Comisia Națională a Pieții Financiare s-a obligat să elaboreze și să promoveze 2 proiecte de 
transpunere:  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu 
privire la asigurarea obligatorie a răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (pct. 7 PNAL 
2016) și Hotărîrea Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru aprobarea 
unor acte normative de implementare a Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (pct. 8 
PNAL 2016).   Potrivit ultimului raport privind gradul de implementare a PNAL 2016 (scrisoarea nr. 08-
4713 din 28 decembrie 2016) proiectele sunt definitivate și urmează a fi remise spre avizare autorităților 
interesate. 
 
Complementar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind 
însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări. 
 
Fiscalitate 
Total 1 acțiune:  1 acțiune nefinalizată, fiind la etapa de definitivare  
 
Ministerul Finan țelor s-a obligat să elaboreze și să promoveze 1 proiect de transpunere - Legea pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea       
nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, Legea nr. 
1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal) (pct. 9 PNAL 2016), 
care potrivit ultimului raport privind gradul de implementare a PNAL 2016 (scrisoarea nr. 05-17/01 din 
05 ianuarie 2017) se află la etapa de definitivare, urmînd a fi remisă spre avizare. Acesta va fi 
monitorizată în baza expertizei de compatibilitate în perioada următoare, în contextul  Planului Național 
de acțiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA AA 2017-
2019), acțiunea avînd termenul de realizare – trimestrul III, 2017. 
 
Legislație Vamală 
Total 4 acțiune: 1 acțiune realizată integral, 3 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de definitivare 
 
Ministerul Finan țelor a prezentat spre expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea „Regulamentului privind asigurarea 
respectării a drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale” (pct. 13 PNAL 2016). 
 
Cu referire la proiectul Codulului vamal al Republicii Moldova (pct. 10 PNAL 2016), proiectul Ordinului 
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288 din 20 decembrie 2005 cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii 
Moldova (pct. 11 PNAL 2016) și proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului 
nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale 
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (pct. 12) menționăm că, în conformitate cu ultimul 
raport privind gradul de realizare a PNAL 2015 (scrisoarea nr. scrisoarea nr. 05-17/01 din 05 ianuarie 



2017), acestea se află la etapa de definitivare, urmînd a fi prezentate autorităților interesate. Acțiunile vor 
fi monitorizate în baza expertizei de compatibilitate în perioada următoare, în contextul  Planului 
Național de acțiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA 
AA 2017-2019), acestea avînd termenul de realizare – trimestrul III, 2017. 
 
 
Protecția consumatorului 
Total 2 acțiuni: 2 acțiuni realizate integral 
 
Ministerul Economiei a prezentat spre expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind 
imitațiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranța 
consumatorilor (pct. 14 PNAL 2016). 
 
Complementar la proiectele planificate, Ministerul Economiei a prezentat pentru efectuarea expertizei de 
compatibilitate, fiind însoțite de Tabelul de concordanță, 2 proiecte de acte normative cu relevanță UE, 
după cum urmează: 

- Hotărîrea Guvernului „Cu privire aprobarea Regulamentului de funcționare a Sistemului de 
schimb rapid de informații privind produsele periculoase”; 

- Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei privind evaluarea riscului în cazul 
produselor nealimentare destinate consumatorilor și selectarea măsurilor corective”. 

 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  a prezentat spre expertiza de compatibilitate, fiind 
însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Legii privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare (pct. 15 PNAL 2016). 
 
Cooperare în sectorul energetic 
Total 3 acțiuni: 3 acțiuni realizate integral 
 
Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 750 din 
13 iunie 2016 „pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor cu impact energetic” (pct. 16 PNAL 2016). 
 
La fel, autoritatea a continuat procesul de implementare a PNAL 2015, prezentînd spre expertizare a 
compatibilității, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea 
regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic (pct. 27 și 
28 PNAL 2015). 
 
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 
2 proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică (pct. 17 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale 
și gestionarea congestiilor (pct. 18 PNAL 2016). 



Agricultur ă și dezvoltare rurală 
Total 9 acțiuni: 5 acțiuni realizate integral, 4 acțiuni la etapa de avizare 
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 4 
proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 
22 iulie 2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea 
şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale 
şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitar (pct. 19 PNAL 2016); 

- Hotărîrea de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 713 din 12 
septembrie 2013 ,,Pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor 
de legume, răsadurilor și materialului săditor legumicol” (pct. 21 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 
unele Hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau 
tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor; Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 
10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare; Hotărîrea Guvernului nr. 773 
din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerințelor de 
comercializare a cărnii de pasare) (pct. 23 și 24 PNAL 2016); 

- Hotărîrea de Guvern ,,Cu privire la aprobarea unor norme sanitarveterinare” (pct. 26 PNAL 
2016). 

În conformitate cu informația prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2016 
(scrisoarea nr. 06-2/33 din 18 ianuarie 2017), următoarele acțiuni sunt nefinalizate, fiind la etapa de 
avizare: 

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la 
protecția plantelor și carantina fitosanitară (pct. 20 PNAL 2016); 

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele 
oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (pct. 22 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 
decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de 
etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine” (pct. 25 PNAL 2016); 

- Legea cu privire la cerințele de igienă a produselor alimentare (pct. 27 PNAL 2016). 
 

La fel, a continuat procesul de implementare a PNAL 2015, Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare prezentînd spre realizarea expertizei de compatibilitate 2 proiecte: 

- Hotărîrea de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 
decembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe de calitate și 
comercializare pentru fructe și legume proaspete” (pct. 8 PNAL 2015), 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind metodele de analiză și evaluare 
calitativă a laptelui și a produselor lactate (pct. 10 PNAL 2015). 

 
De asemenea, a fost asigurată realizarea acțiunilor nefinalizate din PNAL 2014, autoritatea prezentînd 
spre expertizare 2 proiecte: 

-  Hotărîrea de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1113 din 
06.12.2010 ,,Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințesanitar-veterinare 
pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obținute de la 
acestea” şi a Hotărîrii Guvernului nr.239 din 26.03.2009 ,,Cu privire la aprobarea Normei sanitar-



veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de 
prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice” (pct. 19 PNAL 2014); 

- Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, 
prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole 
aromatizate (pct. 24 PNAL 2014). 
 

Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a continuat politica de armonizare a legislației naționale 
cu cea a Uniunii Europene în domeniul vizat, prezentînd spre expertizare a compatibilității, fiind însoțit 
de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea normei sanitar-
veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale și măsuri specifice 
privind boala veziculoasă a porcului”. 

 
Mediul înconjur ător 
Total 13 acțiuni: 5 acțiuni realizate integral, 8 acțiuni la etapa de definitivare 
 
Ministerul Mediului a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 4 proiecte cu relevanță UE, însoțite 
de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea  de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși 
organici (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de 
alimentare cu produsele petroliere (pct. 28 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor (pct. 
29 PNAL 2016); 

- Legea pentru modificarea unor acte legislative (Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 
noiembrie 2007 și Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică) (pct. 30 și 
31 PNAL 2016); 

- Legea  privind calitatea apei potabile (pct. 40 PNAL 2016). 
 
În conformitate cu ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2016, remis prin scrisoarea nr. 03-
05/2420 din 25 noiembrie 2016, următoarele proiecte ale actelor normative sunt la etapa de elaborare, 
urmînd a fi prezentate spre avizare după aprobarea și publicarea legilor cadru (Legea deșeurilor și Legea 
substanțelor chimice). Acțiunile restante vor fi monitorizate în baza expertizei de compatibilitate în 
perioada următoare, în contextul  Planului Național de acțiuni de implementare a Acordului de Asociere 
pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA AA 2017-2019), acestea avînd termenul de realizare – 
trimestrul II, 2019: 

- Legea privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase 
(pct. 32); 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase (pct. 33); 

- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a amestecurilor (pct. 34); 

- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea listei restricțiilor la producerea, introducerea pe piață și 
utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (pct. 35); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodelor de testare a 
substanțelor chimice (pct. 36); 

- Hotărîrea Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 81 din     2 
februarie 2009 în vederea eliminării bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați 
(PCB/TPC) (pct. 37); 



- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind poluanții organici persistenți (pct. 
38); 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția și verificarea 
bunei practici de laborator (BPL) (pct. 39). 

 
La fel, autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2015, 
prezentînd spre expertizare 4 proiecte: 

- Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje (pct. 37 PNAL 2015); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind ingredientele din 
produsele din tutun și produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun și produsele 
conexe și comercializarea produselor din tutun și produselor conexe (pct. 41, 42 și 43 PNAL 
2015). 

- Legea cu privire la dispozitivele medicale (pct. 56 PNAL 2015); 
- Hotărîrea de Guvern privind coloranții care pot fi adăugați pentru colorarea medicamentelor de 

uz uman (pct. 58 PNAL 2015). 
 
De asemenea, a fost asigurată realizarea acțiunilor nefinalizate din PNAL 2014, autoritatea prezentînd 
spre expertizare proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu (pct. 53 PNAL 2014). 
 
Complementar la proiectele planificate, Ministerul Mediului a prezentat pentru efectuarea expertizei de 
compatibilitate, fiind însoțite de Tabelul de concordanță, 4 proiecte de acte normative cu relevanță UE, 
după cum urmează: 

- Legea privind accesul publicului la informația de mediu; 
- Legea privind substanțele chimice; 
- Legea pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011; 
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și 

deșeurile de baterii și acumulatorii.   
 
 
Sănătate publică 
Total 1 acțiune: 1 acțiune realizată integral 
 
Ministerul Sănătății a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de 
alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și evenimentelor de 
sănătate publică (pct. 41 PNAL 2016). 
 
Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2013, 
prezentînd spre expertizare proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000  cu privire la fabricarea şi circulația alcoolului etilic şi a producției 
alcoolice; Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate; Legea nr. 713-XV din 6 
decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri 
şi de alte substanțe psihotrope; Codului audiovizualului nr. 260 din 27 iulie 2006) (pct. 26 și 27 PNAL 
2013). 
 
Suplimentar la acțiunile programate, Ministerul Sănătății a continuat politica de armonizare a legislației 
naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul vizat, prezentînd spre expertizare a compatibilității, 



fiind însoțite de Tabelul de concordanță, 2 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum 
urmează: 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare; 
- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a 

medicamentelor. 
 
Ocuparea forței de muncă, politică social și egalitatea de șanse 
Total 2 acțiuni: 2 acțiuni realizate integral 
 
Ministerul Muncii, Protec ției Sociale și Familiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 
proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

- Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 
28 martie 2003 (pct. 42 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Guvernului privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea 
securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual 
de muncă pe durată determinate (pct. 43 PNAL 2016). 

 
Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2015, 
prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

-  Hotărîrii Guvernului privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea 
manuală a încărcăturilor care reprezintă riscuri pentru lucrători și în special de producere a unor 
afecțiuni dorso-lombare (pct. 68 PNAL 2015); 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă 
a lucrătoarelor gravide, care au născut sau care alaptează (pct. 69 PNAL 2015); 

- Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea sindicatelor nr. 1129-XIV 
din 7 iulie 2000, Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați, Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 
158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public) (pct. 70 
PNAL 2015). 

 
La fel, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a continuat procesul de realizare a măsurilor de 
transpunere restante din PNAL 2014, prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

- Hotărîrea Guvernului privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații mecanice (pct. 49 PNAL 2014); 

- Hotărîrea de Guvern privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor 
(pct. 50 PNAL 2014).  

 
Societate informațională 
Total 1 acțiune: 1 acțiune a fost decalat termenul 
 
Ministerul Tehnologiei Informa ției și Comunicațiilor s-a obligat să elaboreze și promoveze Hotărîrea 
Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității 
acestora” (pct. 44), iar prin scrisoarea nr. 01/1192 din 08 septembrie 2016, a solicitat transferul 
termenului de realizare a acțiunii pentru semestrul I, 2018. 
 
Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat spre expertizare a compatibilității, fiind 
însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la standardele de calitate în 
ceea ce privește serviciul poștal universal”. 
 



Ministerul Economiei a continuat politica de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii 
Europene în domeniul vizat, prezentînd spre expertizare a compatibilității, fiind însoțit de Tabelul de 
concordanță, proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 
privind comerțul electronic. 
 
 
Drepturi de proprietate intelectuală 
Total 1 acțiune: 1 acțiune realizată integral 
 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind 
însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților 
tradiționale garantate (pct. 45 PNAL 2016). 
 
La fel, autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2015, 
prezentînd spre expertizare proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (pct. 61 PNAL 2016). 
 
Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru realizarea expertizei de 
compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 
modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 
1496 din 29.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi 
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale și Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 16.04.2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedurile  de  depunere  şi  examinare a cererii, de acordare şi de 
menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă).  
 
Concurență 
Total 5 acțiuni: 4 acțiuni realizate integral, 1 acțiune la etapa de avizare 
 
Consiliul Concurenței a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 4 proiecte cu relevanță UE, 
însoțite de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
ajutoarele de stat pentru cultură și conservarea patrimoniului (pct. 46 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
ajutoarele de stat pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement 
multifuncționale” (pct. 47 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
ajutorul de stat pentru dezvoltare regională (pct. 49 PNAL 2016); 

- Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
evaluarea ajutorului de stat acordat pentru finanțarea aeroporturilor și ajutorului la înființare 
pentru companiile aeriene (pct. 50 PNAL 2016). 

 
Cu referire la proiectul Hotărîrii Plenului Consiliului Concurenței pentru modificarea Regulamentului 
privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei, aprobat prin Hotărîrea Plenului 
Consiliului Concurenței nr. 12 din 30 august 2013 (pct. 48), menționăm că, potrivit monitoringului 
sectorial realizat se află la etapa de avizare și urmează a fi prezentat Centrului spre expertizare. 
 
 



Comerț și aspecte legate de comerț 
Total 7 acțiuni: 6 acțiuni realizate integral, 1 acțiune la etapa de definitivare 
 
Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, 
însoțite de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Aparate consumatoare de 
combustibili gazoși” (pct. 52 PNAL 2016); 

- Hotărîrea de Guvern pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor sub presiune (pct. 53 PNAL 2016). 

 
Cu referire la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cerințele de randament pentru cazanele noi de 
apă caldă sau combustie lichidă sau gazoasă (pct. 51), care potrivit ultimului raport privind gradul de 
realizare a PNAL 2016, remis prin scrisoarea nr. 17-5903 din 10 octombrie 2016, se află la etapa de 
definitivare și urmează a fi remis spre avizare. Acțiunea restantă va fi monitorizată în baza expertizei de 
compatibilitate în perioada următoare, în contextul  Planului Național de acțiuni de implementare a 
Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA AA 2017-2019), avînd termenul de 
realizare – anul 2017. 
 
Complementar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind 
însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele 
de cîntărit neautomate. 
 
Ministerul Sănătății a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 3 proiecte cu relevanță UE, însoțite 
de Tabelul de concordanță: 

- Hotărîrea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a 
prețurilor de producător la medicamente și formarea prețurilor la comercializarea acestora (pct. 
55 PNAL 2016); 

- Lege a medicamentului (pct. 56 PNAL 2016); 
- Hotărîrea de Guvern cu privire la reglementarea utilizării în condiții de izolare a 

microorganismelor modificate genetic (pct. 57 PNAL 2016). 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, 
fiind însoțit de Tabelul de concordanță, Codul Urbanismului și Construcțiilor (pct. 54 PNAL 2016). 
 
Ministerul Afacerilor Interne a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din 
PNAL 2015, prezentînd spre expertizare 2 proiecte: 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de 
protecție (pct. 54 PNAL 2015); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la echipamentele și 
sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explosive. 
 

La fel, autoritatea a continuat politica de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în 
domeniul vizat, prezentînd spre expertizare a compatibilit ății, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, 
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de 
identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil. 
 
 
 



Transporturi 
Total 6 acțiuni: 1 realizată integral, 5 acțiuni pentru care nu există date de raportare 
 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a prezentat pentru expertiza de 
compatibilitate, fiind însoțit de Tabelul de concordanță, Hotărîrea de Guvern cu privire la măsurile de 
reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (pct. 62 PNAL 2016).  
 
Autoritatea rămîne responsabilă de elaborarea și promovarea următoarelor 4 acțiuni care sînt nerealizate 
și pentru care nu există date de raportare, însă acestea vor fi monitorizate în baza expertizei de 
compatibilitate în perioada următoare, în contextul  Planului Național de acțiuni de implementare a 
Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (în continuare PNA AA 2017-2019), acțiunile avînd 
termenul de realizare – anul 2017: 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor și procedurilor cu 
privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomotul pe aeroporturile din 
Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate (pct. 58); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiental (pct. 59); 

- Legea privind aplicarea și publicarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de 
exploatare în Uniunea Europeană și în Republica Moldova (pct. 60); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative 
referitoare la aerodromuri (pct. 61); 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind omologarea  autovehiculelor și 
certificarea componentelor acestora (pct. 63). 

 
Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2013, 
prezentînd spre expertizare 2 proiecte: 

- Hotărîrea de Guvern privind aprobarea proiectului de Lege privind Codul aerian al Republicii 
Moldova (pct. 41 PNAL 2013). 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor 
de handling la sol în aeroporturile Republicii (pct. 44 PNAL 2013 și pct. 36 PNAL 2014). 

 
Statistica 
Biroul Național de Statistică a continuat procesul de implementare a PNAL 2015, prezentînd spre 
expertizare proiectul Legii cu privire la statistica oficială (pct. 63 PNAL 2015). 
 
Politicii europene în domeniul relațiilor externe, coeziune economică 
Cancelaria de Stat nu și-a asumat obligații de transpunere în baza PNAL 2016, însă a elaborat și 
prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu legislația UE 2 proiecte: 

- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
Oficiului pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională; 

- Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor 
de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020 finanțate de Uniunea 
Europeană în cadrul Instrumentului European de Vecinătate. 

 

Justiție, libertate și securitate 
Ministerul Afacerilor Interne nu și-a asumat obligații de transpunere în baza PNAL 2016, însă a 
elaborat și prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu legislația UE proiectul Hotărârii 



Guvernului pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a 
Republicii Moldova. 

 

Achiziții publice 
Ministerul Finan țelor nu și-a asumat obligații de transpunere a cărorva acte UE în domeniul vizat, însă 
a elaborat și prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu legislația UE proiectul Hotărîrii 
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice. 


