
 

 

 
Raportul privind realizarea Planului Nțaional de Armonizare a Legislației pentru anul 2007 

 

 

Planului Naţional de Armonizare pentru anul 2007 (în continuare PNAL 2007), aprobat prin 

Hotărîrii Guvernului nr. 883 din 6 august 2007, şi-a propus realizarea a 14 acţiuni de ordin legislativ, 

pentru transpunerea a 31 acte UE, ce vizează domenii precum uniunea vamală, agricultură, libera 

circulaţie a lucrătorilor şi politica socială, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, 

politica în domeniul concurenţei, politica economică şi monetară şi libera circulaţie a capitalurilor, 

politica în domeniul industriei şi piaţa internă, mediul, drepturile consumatorilor şi protecţia sănătăţii, 

dreptul întreprinderilor și domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. 

Astfel, pe parcursul anului 2007, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a evaluat gradul de 

compatibilitate cu legislaţia UE a 21 acte legislative/normative, care au transpus în legislaţia naţională 

46 acte UE. Evaluînd modul de implementare a PNAL 2007 de către autoritățile responsabile, în 

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

 

Din cadrul capitolului „Uniunea vamală”,Serviciul Vamal a prezentat spre examinare Legea cu 

privire la modificarea şi completarea Codului Vamal (pct. 1). 

 

Din cadrul capitolului „Agricultură”, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a prezentat 

spre expertizare 2 proiecte: 

 Legea privind protecţia soiurilor de plante (pct. 2); 

 Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a specialităţilor 

tradiţionale garantate (pct. 3). 

 

În vederea executării capitolului „Libera circulație a lucrătorilor și politica socială”, Ministerul 

Economiei și Comerțului a prezentat spre examinare proiectul Legii securităţii şi siguranţei în muncă 

(pct. 4). 

 

La fel, Ministerul Economiei și Comerțului a realizat capitolul „Libertatea de stabilire și 
libertatea de a presta servicii”, prezentînd spre examinare proiectul Legii cu privire la Parteneriatul 

Public şi Privat (pct. 5). 

 

Din cadrul capitolului „Politica în domeniul concurenței”, Agenția Națională pentru Protecția 

Concurenței a prezentat spre expertizare proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 1103-XV din 30 iunie 2000 privind protecţia concurenţei) (pct. 6). 

 

În vederea executării capitolului „Politica economică și monetară și libera circulație a 

capitalurilor”, Banca Națională a Moldovei a prezentat spre expertizare proiectul Legii privind 

reglementarea valutară (pct. 7). 

 

Din cadrul capitolului „Politica în domeniul industriei și piața internă”, Agenția de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală a prezentat spre examinare proiectul Legii cu privire la protecţia invenţiilor 

(pct. 8). 

 

La fel, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a prezentat spre examinare proiectul Legii 

privind protecţia mărcilor (pct. 11), realizînd astfel capitolul „Dreptul întreprinderilor”.  

 

Întru realizarea capitolului „Mediul, drepturile consumatorilor și protecția sănătății”, 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a prezentat spre expertizare proiectul Legii apelor (pct. 



 

9), iar Ministerul Economiei şi Comerţului a prezentat proiectul Legii privind comerţul interior (pct. 

10). 

Sulimentar la acțiunile expuse în PNAL 2007, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a 

prezentat spre expertizare 5 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare; 

  Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea normei sanitare veterinare privind stabilirea 

măsurilor minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de 

sănătate animală şi a certificării sanitar-veterinare pentru importul de ouă libere de agenţi patogeni 

specifici; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de 

prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi confirmarea prezenţei septicemiei hemoragice 

virale-SHV- şi necrozei hematopoetice infecţioase-NHI-la peşti; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de 

control şi combatere a pestei africane ecvine. 

 

Din cadrul capitolului „Spațiul de libertate, securitate și justiție”, Serviciul Grăniceri a 

prezentat spre examinare proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 108 din 17 mai 1994 privind 

frontiera de stat (pct. 12). 

La fel, în vederea executării acestui capitol, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat spre 

expertizare proiectul Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova (pct. 13), iar Ministerul 

Protecției Sociale, Familiei și Copilului a prezentat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (art. 19 din Legea nr. 489- XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale) (pct. 14). 

 

Mai mult, pe parcursul anului 2007 Centrul de Armonizare a Legislației a expertizat proiecte de 

acte legislative/normative cu relevanţă UE elaborate și promovate de autorităţi care iniţial nu şi-au 

planificat acţiuni de armonizare legislativă pentru PNAL 2007, dar prezentate spre examinare cu 

respectarea tuturor rigorilor legale: 

 Ministerul Dezvoltării Informaţionale - Proiectul Reglementării tehnice privind 

echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii 

acestora; 

 Ministerul Sănătăţii - Proiectul Legii privind anumiţi contaminaţi din produsele alimentare. 

 

În cele din urmă, analizînd statistic informaţia prezentată mai sus, Centrul a examinat, conform 

competenţelor sale, toate proiectele incluse în Planul Naţional de Armonizare pentru anul 2007,  

realizînd integral sarcina sa de monitorizare a procesului de armonizare a legislaţiei Republicii 

Moldova cu legislaţia Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 


