
 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2015 

 

Prezentul raport reflectă progresele înregistrate în aplicarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru 

anul 2015 (în continuare PNAL 2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.16 din 26 februarie 2015, dar și 

avansarea procesului de armonizare legislativă și este structurat în conformitate cu domeniile tematice ale PNAL 

2015. 

PNAL 2015 cuprinde 96 măsuri legislative de transpunere pe care autoruitățile de linie urmau să le inițieze și să le 

promoveze pe parcursul anului 2015 și are în vedere obligația transpunerii a 139 acte juridice ale UE, toate actele 

UE fiind incluse în Acordul de Asociere RM-UE. Din cele 96 măsuri planificate, 41 au fost realizate, constatînd 

transpunerea parțială a 59 acte juridice UE. Rămîn restante 55 de măsuri legislative, care se află la diverse etape de 

realizare, nefiind asigurată transpunerea a 73 acte juridice UE. 

În pofida faptului că autoritățile de linie nu au promovat aproximativ 50% din proiectele de acte normative incluse 

în PNAL 2015, se atestă un număr mare de proiecte – 46 proiecte cu relevanță UE, care au fost promovate 

suplimentar PNAL 2015 (ceea ce constituie un număr relativ egal cu cel al măsurilor planificate și nerealizate de 

către autoritățile de linie). 

Dreptul societăților comerciale 
Total 3 acțiuni planificate: 1 realizată, 1 acțiune nefinalizată, fiind la etapa de definitivare și 1 

acțiune s-a propus decalarea termenului  

 

Ministerul Economiei și Comisia Națională a Pieței Financiare au elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, adoptat 

prin Legea nr. 106 din 28 mai 2015 (pct. 1 PNAL 2015), care a fost promovat cu încălcarea procedurii 

stabilite pentru proiectele de acte normative cu relevanță UE, nefiind prezentat spre analizata de 

compatibilitate a Centrului. 

Ministerul Justiției s-a obligat să elaboreze și să promoveze 1 proiect de transpunere - Legea pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (pct. 2), care se află la etapa de definitivare, urmînd 

a fi remisă spre avizare. 

Ministerul Economiei, responsabil de elaborarea și promovarea proiectului Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere 

limitată, Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali) (pct. 3), a solicitat decalarea termenului de realizare pentru anul 2016. 

 

Servicii financiare 
Total 2 acțiuni: 2 acțiuni realizate integral 

Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu 

relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

– Proiectul Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 

emisiunea, modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare și a ofertei publice pe piața primară (pct. 4 

PNAL 2015) 

– Proiectul Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind structurile de tip „master-feeder” (pct. 5 PNAL 2015). 

 

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 însoțite 

de Tabelul de concordanță, 5 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum urmează: 

– Regulamentul Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind abuzul pe piața de capital; 



– Regulamentul Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind ofertele publice de valori mobiliare de 

revînzare sau în scopul admiterii valorilor mobiliare spre tranzacționare; 

– Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe 

piața financiară nebancară; 

– Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 

crearea și menținerea activității mecanismului oficial de stocare a informațiilor; 

– Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare. 

 

Banca Națională a Moldovei a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din 

PNAL 2014 la acest capitol, prezentînd pentru expertizare 3 proiecte de acte normative cu relevanță UE: 

– Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a 

instrumentelor financiare (pct. 12 PNAL 2014); 

– Legea cu privire la contractele de garanție financiară (pct. 13 PNAL 2014); 

– Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare nr. 550-

XIII din 21 iulie 1995, Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, Legea 

insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital și Legea 

nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară). 

 

Fiscalitate 
Total 2 acțiuni planificate: 2 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de avizare 

Ministerul Finanțelor s-a obligat să elaboreze și să promoveze 2 proiecte de transpunere: Legea cu 

privire la inspectarea financiară (pct. 6 PNAL 2015) și Legea pentru modificarea şi completarea Codului 

fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (titlul III „Taxa pe valoarea adăugată” şi titlul V „Administrarea 

fiscală”) (pct. 7 PNAL 2015). Potrivit ultimului raport privind gradul de implementare a PNAL 2015 

(scrisoarea nr. 17/1-07/2 din 4 ianuarie 2016) proiectele sunt definitivate și urmează a fi remise spre 

avizare autorităților interesate. 

 

Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru realizarea expertizei de compatibilitate, 

fiind însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului de aplicare a dispozițiilor cu referire la valoarea în vamă a mărfurilor, prevăzute de Legea 

nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. 

 

Agricultură și dezvoltare rurală 
Total 17 acțiuni: 11 acțiuni realizate integral, 2 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de avizare, 3 

acțiuni s-a propus decalarea termenului și 1 acțiune s-a propus excluderea 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 11 

proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normelor privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a 

laptelui şi a produselor lactate (pct. 10 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru 

aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la 

protecția plantelor și la carantina fitosanitară (pct. 13 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 

558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și 

răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină (pct. 14 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control 

și combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (pct. 17 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1004 din 25 

octombrie 2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al 

reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală (pct. 18 PNAL 2015); 



– Hotărîrea de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 

2008 privind igiena nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri (pct. 19 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului ”Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de 

sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate sanitar – veterinare pentru importul 

anumitor produse din carne, stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman” (pct. 20 

PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile sanitare și 

certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați (pct. 21 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 29 august 2008 

„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (pct. 22 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de punere în aplicare a Sistemului Rapid de Alertă pentru 

Alimente și Furaje la nivel național (pct. 23 PNAL 2015); 

– Hotărîrea de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 941 din 11 octombrie 

2010 cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare și analiza probelor pentru controlul 

oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și hidrocarburi policiclice 

aromatice în produsele alimentare (pct. 24 PNAL 2015). 

 

Cu referire la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 

decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete” (pct. 8 PNAL 2015) și proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 119-

XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (pct. 12 PNAL 2015), 

menționăm că, în conformitate cu ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2015 (scrisoarea nr. 

01-104 din 28 decembrie 2015), acestea se află la etapa de avizare la autoritățile interesate. 

 

Cu referire la proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la metodele de identificare a ecvideelor (pct. 11 

PNAL 2015), în urma unei analize suplimentare a actului UE – Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al 

Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale 

Consiliului  privind la metodele de identificare a ecvideelor, care urmează a fi transpus la nivelul 

legislației naționale de profil, autoritatea responsabilă și-a retras măsura națională de transpunere, iar actul 

UE în discuție, urmează a fi transpus în Legea zootehniei, fapt coordonat cu Cancelaria de stat și Centrul 

de Armonizare a Legislație (scrisoarea nr. 01-107 din 28 decembrie 2015). 

 

Pentru 3 proiecte de acte normative s-a propus decalarea termenului de implementare pentru anul 2016 

(scrisoarea nr. 01-107 din 28 decembrie 2015), solicitare coordonată cu Cancelaria de Stat: 

– Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010 

„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate” (pct. 9 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia 

agroalimentară ecologică (pct. 15 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru 

implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (pct. 16 PNAL 2015). 

 

Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2014, 

prezentînd spre expertizare 2 proiecte: 

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

Guvernului nr. 1211 din 29 octombrie 2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material 

semincer pentru porumb și sorg” și Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 cu privire la 

aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînță) (pct. 17 și 18 PNAL 2014); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normelor sanitar-veterinare privind sănătatea animală la 

importul materialului reproductiv (pct. 27 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, 4 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum urmează: 



– Ordinul nr. 268 din 20 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii de recunoaștere a 

autorizațiilor acordate de către un stat membru al Comunității Europene pentru produsele de uz fitosanitar 

și fertilizanți, și omologarea fertilizanților marcați cu mențiunea „Îngrășămînt CE”; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 113 din 

18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța 

alimentelor; 

– Legea privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind importul și comercializarea hameiului 

și a produselor din hamei. 

 

Cooperarea în sectorul energetic 
Total 5 acțiuni: 2 realizate integral, 3 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de avizare 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

– Legea cu privire la energia electrică (pct. 25 PNAL 2015); 

– Legea cu privire la gazele naturale (pct. 26 PNAL 2015). 

În conformitate cu informația prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2015, 

scrisoarea nr. 17-100 din 14 ianuarie 2016, următoarele acțiuni sunt nefinalizate, fiind la etapa de avizare: 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la indicarea consumului energetic pe 

etichetele frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice electrocasnice (pct. 27 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz casnic (pct. 28 

PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte 

eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali (pct. 29 PNAL 2015). 

 

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

cu cea a Uniunii Europene în domeniul vizat, prezentînd spre expertizara de compatibilitate, fiind însoțit 

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

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru 

producerea separată de energie electrică și termică. 

 

Protecția consumatorului 
Total 3 acțiuni planificate: 3 acțiuni realizate integral 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 3 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția 

consumatorilor (pct. 30 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea și completarea Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 

iunie 2002 (pct. 31 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind introducerea pe piață a 

brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a 

brichetelor fantezie (pct. 32 PNAL 2015). 

La fel, autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2014, 

prezentînd spre expertizare 2 proiecte: 

– Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe 

piață a recipientelor simple sub presiune (pct. 2 PNAL 2014); 

– Legea pentru modificarea și completarea Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 

iunie 2002 (pct. 58 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, 2 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum urmează: 

– Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor și proiectului Legii privind 

modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerțul 

electronic și Codul Contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008); 

– Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind supravegherea pieței” și 

proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative” (Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de 

reglementare tehnică, Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, 

Codul Contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind 

securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător). 

 

Mediul înconjurător 
Total 8 acțiuni planificate: 5 acțiuni realizate integral, 3 acțiuni nefinalizate, 2 fiind la etapa de 

reavizare și 1 acțiune fiind la etapa de definitivare 

Ministerul Mediului a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 5 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conținutului de sulf din 

anumiți combustibili lichizi (pct. 35 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice (pct. 36 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajul şi deşeurile de ambalaj 

(pct. 37 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (pct. 39 

PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Subsolului nr. 3 din 02 februarie 

2009 și Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea activității de întreprinzător) (pct. 40 PNAL 

2015). 

În conformitate cu informația prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2015, 

scrisoarea nr. 03-07/103 din 25 ianuarie 2016, proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului 

contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 este la etapa de definitivare, 

urmînd a fi remis spre avizare autorităților interesate. 

Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2014, 

prezentînd spre expertizare proiectul Legii privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe 

piață a organismelor modificate genetic (pct. 54 PNAL 2014). 

 

Ministerul Sănătății s-a obligat să elaboreze și să promoveze 2 proiecte de transpunere: Hotărîrea 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar pentru sistemele mici de apă (pct. 33 PNAL 2015) și 

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar pentru monitorizarea calităţii apei (pct. 34 

PNAL 2015). În conformitate cu ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin 

scrisoarea nr. din 2015, proiectele actelor normative sunt supuse procedurii de reavizare, urmînd a fi 

prezentate Centrului. 

 

Sănătate publică 
Total 3 acțiuni: 3 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de reavizare 

Ministerul Sănătății s-a obligat să elaboreze și să promoveze 3 proiecte de transpunere: Hotărîrea 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind ingredientele din produsele de tutun (pct. 41 

PNAL 2015), Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind raportarea despre 

produsele de tutun (pct. 42 PNAL 2015) și Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind comercializarea produselor din tutun (pct. 43 PNAL 2015). Potrivit ultimul raport privind gradul 



de realizare a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr. din 2015, proiectele actelor normative sunt supuse 

procedurii de reavizare, urmînd a fi prezentate Centrului. 

Suplimentar la proiectele planificate și nerealizate, autoritatea a prezentat spre expertiza de 

compatibilitate, 8 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum urmează: 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea ”Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din 

plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare”; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, 

emailate, vitrificate, sticlă, porțelan și faianță care vin în contact cu produsele alimentare; 

– Hotărîrea Guvernului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 338 din 11 mai 2011 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început și formulele de continuare ale 

preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii mici; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe piață și 

utilizarea produselor biocide; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19 

ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a 

candidaților pentru obținerea permisului de conducere; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea radioprotecției și 

securității radiologice în practicile de medicină nucleară; 

– Hotărîrea Guvernului ”Cu privire la Comitetul Național de Expertiză Etică pentru studiul clinic”; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății 

persoanelor expuse acțiunii factorilor de risc profesional. 

 

Societate informațională 
Total 3 acțiuni: 1 acțiune nefinalizată, fiind la etapa de reavizare, 2 acțiuni nerealizate 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor s-a obligat să elaboreze și promoveze proiectul 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 

2007 (pct. 44 PNAL 2015), care potrivit monitoringului sectorial realizat, dar și în conformitate cu 

informația prezentată în ultimul raport privind gradul de implementare a PNAL 2015, scrisoarea nr. 

01/1680 din 24 decembrie 2015, proiectul se află la etapa de reavizare. 

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tegnologia Informației s-a 

obligat să elaboreze și promoveze 2 proiecte de transpunere: Hotărîrea Consiliului de administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru 

aprobarea Regulamentului privind implementarea serviciului universal (pct. 45 PNAL 2015) și Hotărîrea 

Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de calculare a costului net al îndeplinirii obligaţiilor de 

furnizare a serviciului universal (pct. 46 PNAL 2015), care potrivit ultimului raport privind gradul de 

implementare a PNAL 2015, scrisoarea nr. 01-SRDJ/1312 din 21 decembrie 2015, proiectele urmează a fi 

elaborate după aprobarea Planului național de implementare a serviciului universal. 

 

Comerț și aspecte legate de comerț 
Total 14 acțiuni: 8 acțiuni realizate integral, 4 acțiuni nerealizate, 2 fiind la etapa de concept și 2 

acțiuni fiind la etapa de avizare, 2 acțiuni nerealizate, pentru care nu există date de raportare 

Ministerul Economiei a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 5 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

– Legea privind standardizarea națională (pct. 47 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care 

transportă persoane (pct. 48 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție a 

echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (pct. 49 PNAL 

2015); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Compatibilitatea electromagnetică a 

echipamentelor” (pct. 50 PNAL 2015); 



– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor (pct. 51 

PNAL 2015). 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a prezentat spre examinare și expertizare Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova „Pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime 

pentru comercializarea produselor pentru construcții” (pct. 52 PNAL 2015). 

 

Ministerul Sănătății a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, însoțite 

de Tabelul de concordanță: 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice și a 

Metodelor de analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice (pct. 55 PNAL 2015) 

– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 382 din 6 mai 1999 cu privire la circulația 

substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (pct. 57 PNAL 2015). 

Suplimentar la acestea, autoritatea s-a obligat să elaboreze și promoveze 2 proiecte de transpunere: Legea 

privind modificarea Legii nr. 92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale şi Hotărîrea 

Guvernului cu privire la dispozitivele medicale (pct. 56 PNAL 2015) și Hotărîrea Guvernului privind 

materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (pct. 58 PNAL 2015), care potrivit 

monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate cu ultimul raport privind gradul de realizare 

a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr. din  ianuarie 2016, se examinează oportunitatea includerii 

prevederilor acestor proiecte în viitorul proiect al Codului Sănătății. 

 

Ministerul Afacerilor Interne s-a obligat să elaboreze și să promoveze 2 proiecte de transpunere: Legea 

privind regimul articolelor pirotehnice (pct. 53 PNAL 2015) și Hotărîrea Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 138 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea unor reglementări 

tehnice 9pct. 54 PNAL 2015). Potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate cu 

ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr. 22/2638 din 22 

decembrie 2016, proiectele au fost elaborate și se află la etapa de avizare, urmînd a fi prezentate Centrului 

spre expertiza de compatibilitate. 

În același timp, 2 acțiuni de transpunere, de a căror realizare este responsabil Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor sînt nerealizate și pentru care nu există date de raportare, după cum urmează: 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la ambarcaţiunile de agrement (pct. 59 PNAL 2015)  

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi 

certificarea componentelor acestora (pct. 60 PNAL 2015). 

 

Complementar la proiectele planificate, Ministerul Economiei a prezentat pentru efectuarea expertizei de 

compatibilitate, fiind însoțite de Tabelul de concordanță, 3 proiecte de acte normative cu relevanță UE, 

după cum urmează: 

– Hotărîrea de Guvern pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la ascensoare și componentele 

de siguranță pentru ascensoare; 

– Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind 

activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Codul Contravențional al Republicii Moldova 

nr. 218-XVI din 24.10.2008); 

– Legea metrologiei. 

 

Drepturi de proprietate intelectuală 
Total 1 acțiune planificată: 1 nefinalizată, fiind la etapa de avizare  

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și-a asumat obligația elaborării și promovării unui 

proiect de transpunere - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe (pct. 61 PNAL 2015), care potrivit monitoringului sectorial realizat 

de Centru și, în conformitate cu ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin 



scrisoarea nr. 3221 din 21 decembrie 2015, proiectul se află la etapa de avizare, urmînd a fi prezentat 

Centrului. 

 

Concurență 
Total 1 acțiune planificată: 1 acțiune realizată integral 

Consiliul Concurenței a prezentat spre expertizare Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat în sectorul forestier (pct. 62 PNAL 2015). 

 

Statistica 
Total 1 acțiune planificată: 1 acțiune nefinalizată, fiind la etapa de definitivare 

Biroul Național de Statistică și-a propus elaborarea și promovarea proiectului Legii pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (pct. 63 PNAL 

2015). Potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate cu ultimul raport privind 

gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr.03-01/82 din 21 decembrie 2015, proiectul se 

află la etapa de definitivare, urmînd a fi prezentat Centrului în trimestrul I, 2016. 

 

Ocuparea forței de muncă, politica socială și asigurarea oportunităților egale 
Total 7 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate integral,  5 acțiuni nefinalizate, fiind la etapa de 

definitivare 

Ministerul Mediului a elaborat și promovat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului pentru asigurarea securității radiologice în activități cu surse ionizate în exteriorul incintei 

special amenajate (pct. 64 PNAL 2015). 

Autoritatea și-a asumat obligația elaborării și promovării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea cerinţelor generale de securitate privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea 

la radiaţiile ionizante (pct. 65), care potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate 

cu ultimul raport privind gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr.03-07/103 din 25 

ianuarie 2016, proiectul se află la etapa de definitivare, urmînd a fi prezentat Centrului.  

 

Munisterul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat și promovat proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea Codului muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (pct. 66 PNAL 2015). 

În același timp, potrivit monitoringului sectorial realizat de Centru și, în conformitate cu ultimul raport 

privind gradul de realizare a PNAL 2015, remis prin scrisoarea nr.01-5255 din 24 decembrie 2015, 4 

aproiecte sunt la etapa de definitivare, după cum urmează: 

– Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru 

sănătatea şi securitatea lor, care rezultă sau pot rezulta din expunerea la cîmpuri electromagnetice (pct. 67 

PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 

încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare 

(pct. 68 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a 

sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează (pct. 

69 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (pct. 70 PNAL 2015). 

 

Suplimentar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind 

însoțit de Tabelul de concordanță, proiectul Hotărîrii de Guvern privind cerințele minime pentru protecția 

lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din 

expunerea la vibrații mecanice. 

 



Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice nu și-a asumat obligații 

prin aprobarea PNAL 2015, însă a elaborat și prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu 

legislația UE proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în 

activități nucleare și radiologice. 

 

Transporturi 
Total 23 acțiuni planificate: 4 acțiuni realizate integral, 19 acțiuni nu există date de raportare 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a prezentat pentru expertiza de 

compatibilitate 4 proiecte cu relevanță UE, însoțite de Tabelul de concordanță: 

– Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a unor cerințe referitoare la 

coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (pct. 81 

PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare și 

verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză (pct. 87 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică a 

vehiculelor rutiere (pct. 89 PNAL 2015); 

– Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri 

periculoase (pct. 92 PNAL 2015). 

În același timp, 19 acțiuni sînt nerealizate și pentru care nu există date de raportare, după cum 

urmează: 

– Hotărîrea Guvernului privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc şi/sau pleacă din port 

(pct. 71 PNAL 2015); 

– Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor privind aprobarea cerinţelor tehnice 

pentru navele de navigaţie interioară (pct. 72 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind aplicarea Codului Internaţional de Management al Siguranţei (pct. 73 

PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare   (pct. 74 PNAL 

2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în 

transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor 

titluri oficiale de calificare pentru această activitate (pct. 75 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind condiţiile de obţinere a brevetelor de conducător al navei de navigaţie 

internă pentru transportarea mărfurilor şi călătorilor (pct. 76 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind respectarea obligaţiilor statului-port  (pct. 77 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (pct. 78 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare 

(pct. 79 PNAL 2015); 

–   Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de monitorizare şi informare privind traficul 

naval (pct. 80 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor 

standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (pct. 82 PNAL 2015); 

–  Hotărîrea Guvernului privind instalaţiile portuare pentru deşeurile generate de nave şi a reziduurilor 

de încărcătură (pct. 83 PNAL 2015); 

– Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai 

bune asistenţe medicale la bordul navelor (pct. 84 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval 

intern al Republicii Moldova (pct. 85 PNAL 2015); 

–   Hotărîrea Guvernului privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave (pct. 86 PNAL 2015); 

–   Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice 

a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite care depăşesc limitele stabilite (pct. 88 PNAL 2015); 

–  Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase 

(pct. 90 PNAL 2015); 



– Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje 

(pct. 91 PNAL 2015); 

– Lege pentru aprobarea Codului feroviar al Republicii Moldova (pct. 93 PNAL 2015).    

 

Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2014, 

prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

– Legea privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor 

de aeronave (pct. 34 PNAL 2014); 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare 

la operațiunile aeriene (pct. 37 PNAL 2014); 

– Hotărîrea Guvernului  privind aprobarea Regulamentului referitor la codul de conduita pentru 

sistemele informatizate de rezervare (pct. 43 PNAL 2014). 

 

Complementar la proiectele planificate, autoritatea a prezentat pentru expertiza de compatibilitate, fiind 

însoțite de Tabelul de concordanță, 3 proiecte de acte normative cu relevanță UE, după cum urmează: 

– Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și 

înnoirea cartelelor tahografice, precum și descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele 

tahografice; 

– Hotărîrea Guvernului privind reorganizarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” și a 

întreprinderii de Stat „Registrul Naval”, cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Agenției Navale a Republicii Moldova; 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul şi aprobare a tarifelor pentru  

serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană. 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă a prezentat pentru expertizare prin prisma compatibilității cu legislația 

UE, proiectul Legii privind securitatea aeronautică și Ordinul Autorității Aeronautice Civile cu privire la 

aprobarea Cerințelor tehnice aplicabile pentru evitarea coliziunii în zbor – ACAS. 

Autoritatea a continuat procesul de realizare a măsurilor de transpunere restante din PNAL 2014, 

prezentînd spre expertizare 3 proiecte: 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 

Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 16 octombrie 2000 „Privind Aprobarea Programului Național de 

Facilitare a Transporturilor Aeriene” (pct. 35 PNAL 2014); 

– Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind statistica transportului aerian de 

pasageri, mărfuri și poștă pe aeroporturile din Republica Moldova (pct. 44 PNAL 2014); 

– Ordinul Autorității Aeronautice Civile cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodele de 

lucru ale Autorității Aeronautice Civile în cadrul inspecțiilor de standardizare efectuate de către Agenția 

Europeană de Siguranță a Aviației (pct. 45 PNAL 2014). 

 

Justiție, libertate și securitate 
Total 3 acțiuni planificate: 2 acțiuni realizate integral, 1 acțiune nu există date de raportare 

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat pentru expertiza de compatibilitate 2 proiecte cu relevanță UE, 

însoțite de Tabelul de concordanță: 

– Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 

1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea cetățeniei Republicii Moldova 

nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 și Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 

2008) (pct.95 PNAL 2015); 

– Legea pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (Legea nr. 200 din 16 iulie 

2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu 

privire la statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova) (pct. 96 PNAL 2015).  

În ceea ce privește proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 

2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (pct. 94 PNAL 2015), menționăm că 



autoritatea responsabilă de elaborarea și coordonarea acestuia – Ministerul Afacerilor Interne, nu a  

prezentat careva date de raportare cu privire la proiect. 

 

Cercetare și dezvoltăre tehnologică 

Agenția Relații Funciare și Cadastru nu și-a asumat obligații de transpunere în baza PNAL 2015, însă a 

elaborat și prezentat pentru expertiză prin prisma compatibilității cu legislația UE proiectul Legii cu 

privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale.  

 

 

 

 

 

 


