
 

 

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2010 

 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2010 (în continuare PNAL 2010), aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 842 din 18 decembrie 2009, şi-a propus realizarea a 51 de acţiuni de ordin 

legislativ/normativ, pentru transpunerea a 86 acte UE, ce vizează domenii precum piața serviciilor 

financiare, dreptul întreprinderilor, protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, securitate 

și sănătate la locul de muncă, protecția drepturilor consumatorilor, agricultura și carantina fitosanitară, 

energie, justiție și afaceri interne.  

Astfel, pe perioada anului 2010, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a evaluat gradul de 

compatibilitate cu legislaţia UE a 64 acte legislative/normative, care au transpus în legislaţia naţională 

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

2010, 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 2010 de către autoritățile responsabile, în conformitate 

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

 

Integral a fost realizat capitolul „Piața serviciilor financiare”, Comisia Națională a Pieții 
Financiare prezentînd spre expertizare proiectul Legii privind piaţa de capital (pct. 1). 

Suplimentar la aceasta, autoritatea a prezentat spre expertizare proiectul Legii cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la 

asigurări şi Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

pentru pagube produse de autovehicule). 

 

Din cadrul capitolului „Protecția mediului înconjurător”, Ministerul Mediului a prezentat spre 

expertizare 3 proiecte: 

 Legea privind protecţia mediului (pct. 3); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în siguranţă a 

materialelor radioactive (pct. 4); 

 Legea privind apele (pct. 5). 

Suplimentar la aceasta, Ministerul Mediului a prezentat spre expertizare: 

 Legea privind evaluarea impactului asupra mediului; 

 Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea regnului animal nr. 439-XIII 

din 27 aprilie 1995 şi Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate 

de stat). 

 

Din cadrul capitolului „Protecția sănătății publice”, Ministerul Sănătății a prezentat spre 

expertizare 4 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi 

formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi pentru copii mici (pct. 7); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de 

sănătate înscrise pe produsele alimentare (pct. 8); 

 Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 83 din 31 ianuarie 

2008 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Jucării. Cerinţe de securitate” (pct. 11); 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele care 

vin în contact cu produsele alimentare (pct. 12). 

Splimentar la acțiunile incluse în PNAL 2010, autoritatea a prezentat spre expertizare 3 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la Regulamentul privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în 

practicile de radioterapie; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea Agenţiei de Transplant; 



 

 Legea cu privire la modificarea şi completarea articolului 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 

1997 cu privire la publicitate. 

 

Din cadrul capitolului „Securitatea și sănătatea la locul de muncă”, Ministerul Economiei a 

prezentat spre expertizare Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (pct. 14).  

La fel, în vederea realizării acestui capitol, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 

prezentat spre expertizare 7 proiecte: 

 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. 13); 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (pct. 15); 

 Hotărîrea de Guvern privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor (pct. 

16); 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

expuşi unui potenţial risc în medii explozive (pct. 17); 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 

pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special 

împotriva riscurilor pentru auz (pct. 18); 

 Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 

pentru sănătatea şi securitatea lor care decurg sau care pot să decurgă din expunerea lor la vibraţii 

mecanice (pct. 19); 

 Hotărîrea Guvernului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor generate de expunerea lor la 

cîmpuri electromagnetice (pct. 20). 

La fel, Ministerul Sănătății a prezentat spre expertizare 2 proiecte: 

 Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea radioprotecţiei şi 

securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară (pct. 21); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa 

agenţilor chimici la locul de muncă (pct. 22). 

 

Integral a fost realizat capitolul „Protecția drepturilor consumatorului”, Ministerul Economiei 

prezentînd spre expertizare Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul 

de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor prin comercializare (pct. 23). 

Suplimentar la aceasta, autoritatea a prezentat spre expertizare 5 proiecte: 

 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia 

consumatorului nr. 105-XV din 13 martie 2003, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 

1997, Legea privind comerţul electronic nr. 284-XV din 22 iulie 2004 şi Codul Contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008); 

 Legea insolvabilităţii (în redacţie nouă); 

 Legea privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii; 

 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni, 

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr. 523-XVI din 6 iulie 1999 cu privire 

la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; Legea nr.1402-XV din 24.10.2002 serviciilor 

publice de gospodărie comunală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, 

Legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea nr.435-

XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 pruvind 

administraţia publică locală, Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, Legea nr.121-

XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr. 179-XVI privind 

parteneriatul public-privat); 



 

 Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase. 

 

Din cadrul capitolului „Agricultură și carantină fitosanitară”, Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare a prezentat 16 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de conformitate şi 

verificarea calităţii fructelor şi legumelor proaspete (pct. 24); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea 

interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol 

fitosanitar eminent (pct. 25); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia 

plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul anumitor 

zone protejate (pct. 26); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea certificatelor 

fitosanitare şi Regulamentului cu privire la stabilirea cerinţelor privind eliberarea paşapoartelor 

fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse şi alte obiecte vegetale în Republica 

Moldova (pct. 27); 

 Hotărîrea Guvernului privind Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri a 

produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană  de origine vegetală şi animală 

pentru animale (pct. 28); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice: „Sucuri şi anumite produse 

similare destinate consumului uman” (pct. 29); 

 Legea privind modul de efectuare a controalelor oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 

conformităţii cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi a normelor de 

sănătate şi de bunăstare a animalelor (pct. 30); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege cu privire la controalele oficiale 

privind produsele de origine animală (pct. 31); 

 Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 839 din 17 

decembrie 2009 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală 

aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie (pct. 32); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea sanitar-vetrinară la 

importul, exportul şi tranzitul păsărilor domestice şi a unor produse obţinute  de la acestea (pct. 33); 

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

monitorizare a unor substanţe şi reziduuri la animalele vii şi la produsele de origine animală (pct. 34); 

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea 

zoonozelor şi a agenţilor zoonotici (pct. 35); 

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

stabilire a limitelor de reziduuri ale substanţelor farmacologice active în produsele alimentare de origine 

animală (pct. 36); 

 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării 

anumitor substanţe în creşterea animalelor” (pct. 37); 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de 

sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de 

acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale (pct. 38); 

 Hotărîrea Guvernului de stabilire a normelor privind anchetele efectuate în scopul recunoaşterii 

zonelor protejate din Republica Moldova şi de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor 

obiecte printr-o zonă protejată (proiect care comasează pct. 39, 40, 41 şi 42). 

Suplimentar la aceasta, autoritatea a prezentat spre expertizare 8 proiecte: 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 

februarie 2006 pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroaliminetară ecologică; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Definirea, descrierea, 

prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”; 



 

 Hotărîrea de Guvern „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea şi prelucrarea 

probelor oficiale din animalele vii şi produsele de origine animală”; 

 Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul 

oficial al reziduurilor de pesticide în plante şi produse de origine vegetală; 

 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a 

probelor pentru controlul oficial al nivelului de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD 

benzo(a)piren în produsele alimentare”; 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul 

produselor destinate hranei animalelor; 

 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 

aprilie 1997, Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic 

şi a producţiei alcoolice, Legea nr. 57-XVI din 10 martie 2006 a viei şi vinului, Codul Contravenţional 

nr. 218 din 24 octombrie 2008 şi Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 februarie 2002 şi 

Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător); 

 Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele faţă de anumite 

produse pescăreşti la plasarea pe piaţă a acestora. 

 

Din cadrul capitolului „Justiție și afaceri interne”, Ministerul Justiției a prezentat spre expertizare 

proiectul Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (pct. 50), iar Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal - proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă 

de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal (pct. 51). 

 Suplimentar la acțiunile incluse în Plan, Ministerul Justiției a prezentat spre expertizare Legea 

privind prevenirea şi combaterea discriminării. 

 

Pe parcursul anului 2010, Centrul de Armonizare a Legislaţiei 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 2010, dar prezentate spre examinare cu respectarea 

tuturor rigorilor legale: 

1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - Hotărîrea Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării tehnice privind omologarea şi certificarea autovehiculelor şi a componentelor 

acestora și Legea „Cu privire la modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 

1995” 

2. Ministerul Finanţelor - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 

2007 privind activitatea de audit și Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la 

unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”; 

3. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței - Legea cu privire la ajutorul de stat. 

 

  

 

  

 


