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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire 

la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman, a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. 198-200 din 07.11.2008, 

art. nr. 1226. 

2. Temeiul elaborării actului Temei pentru elaborarea şi adoptarea prezentei Hotărîri au 

servit prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 

2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), 

Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea 

sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, 

art. 259), Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova 2004, nr. 83–87, art. 431), Legii nr. 105 – XV 

din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126 - 

131, art. 507). 

3. Scopul actului Scopul actului este asigurarea consumatorilor cu ouă 

pentru consum uman salubre, inofensive şi calitative, 

precum şi excluderea riscului pentru sănătatea publică pe 

care-l reprezintă ouăle. 

4. Structura actului Actul normativ monitorizat este compus din 13 Capitole şi 



81 puncte. Cuprinsul Reglementăriii este următorul: 

- Dispoziții generale; 

- Categorii de calitate şi de greutate; 

- Marcarea ouălor; 

- Centre de ambalare; 

- Informaţii care figurează pe containerele de transport; 

- Codul producătorului; 

- Marcarea ouălor livrate direct industriei alimentare; 

- Marcarea ambalajelor; 

- Evidenţa; 

- Controale, toleranţe şi decizii; 

- Exportul şi importul de ouă; 

- Cerinţe minime pentru sistemele de producţie  

ce utilizează diverse metode de creştere a găinilor; 

- Atribuţiile autorităţii sanitar-veterinare competente. 

5. Altele x 

 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

           Sarcina Argumentarea 

                    Efectele juridice ale actului 

   Capitolul / articolul Cauza de 

inaplicabilitate 

Soluţia 

Toate punctele din Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea 

Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman sînt aplicabile. 

1. x x x 

2. x x x 

3. x x x 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de 

îndeplinire a 

obiectivelor 

Scopurile şi obiectiveleHotărîrii Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  

cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman sînt îndeplinite 

pedeplin. 

2. Cauzele 

generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor 

actului 

x 

3. Soluţia x 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările 

actului 

Modificările suferite de Hotărîrea Guvernului monitorizată, au fost 

operate prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 29.06.2010 cu 

privire la modificarea punctului 2 al Hotărîrii Guvernului nr.1208 

din 27 octombrie 2008, Hotărîrea Guvernuluinr.1032 din 

03.11.2010 cu privire la modificarea punctului 2 al Hotărîrii 

Guvernului nr.1208 din 27 octombrie 2008, Hotărîrea Guvernului 

nr. 746 din 03.10.2011 cu privire la modificarea şi completarea 

Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru 

consum uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 



octombrie 2008, Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor, precum și Hotărîrea Guvernului nr. 513 din 

02.07.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. 

2. Efectele 

modificărilor şi 

completărilor 

actului 

Modificările și completările operate au condus la ajustarea actului 

normativ, armonizatea acestuia cu legislația Uniunii Europene și 

buna implementare a lui. 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. x x x 

2. x x x 

3. x x x 

    

    

Actul secundar 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. x x x 

2. x x x 

3. x x x 

Concluzii 

Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind comercializarea ouălor pentru consum uman, nu dubleaza şi nu intră în contradicţii cu 

alte acte normative.  

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor 

şi prevederilor ambigui 

Contradicţii şi prevederi ambigui în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire la 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman nu au 

fost identificate. 

2. Altele x 

 

7. Neutralitatea actului normativ 

 

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 

 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

Actul normativ nu conţine 

reglementări în exces și 

asigură proporţionalitatea 

dintre interesele publice şi 

Lipsa obiecţiilor din partea 

sectorului privat sau 

asociativ 

Actul normativ nu încalcă  

principiul neutralităţii dintre 

interesele publice şi cele private 

şi nu conţine reglementări în 



cele private. exces sub pretextul atingerii sau 

ocrotirii intereselor publice sau a 

intereselor private. 

   

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1. Frecvenţa revizuirii 

actului 

Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire la 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea 

ouălor pentru consum umana fost modificată și/sau completată 

de 5 ori (de 2 ori în anul 2010 și cîte o dată în anii 2011, 2013 

și 2014). 

2. Cum a fost afectat 

scopul actului după 

modificare/completare 

Modificările și completările operate în Hotărîrea Guvernului 

nr. 1208 din 27.10.2008 nu au afectat scopul inițial al actului 

normativ. 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Eficienţa actului În rezultatul aplicării Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman, a fost implementat 

un sistem de marcare a ouălor pentru consum uman în 

dependență de dimensiunile și calitatea acestora. Totodată au fost 

stabilite reguli privind marcarea ouălor și excepții de la ele. 

Aceste reguli conferă produsului reglementat un grad sporit de 

siguranță alimentară, prin urmare, consumatorii  sînt asigirați cu 

produse salubre de o calitate înaltă. 

2. Propuneri pentru 

optimizarea 

cheltuielilor în 

scopul 

implementării 

actului 

x 

 

10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

Dialog cu sectorul privat și asociativ 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

Nu au parvenit obiecții Nu au parvenit obiecții 

 concluzii 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman este funcțiomnală 

2.  

3.  

 

11. Concluzii 

1. Aplicabilitatea şi gradul de aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1208 din 

27.10.2008  cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea 

ouălor pentru consum uman este de 100% 

2. Scopul actului normativ este asigurarea consumatorilor cu ouă pentru consum uman 

salubre, inofensive şi calitative, precum şi excluderea riscului pentru sănătatea publică pe 

care-l reprezintă ouăle. 

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta acţiunea lui 

în viitornu au fost identificate. 



 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

1. Măsuri de modificare şi 

completare a actelor 

normative şi aspectele ce 

trebuie îmbunătăţite 

Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008  cu privire 

la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman nu necesită 

a fi modificată şi/sau completată. 

 

2. 

Alte măsuri decît cele 

normative de asigurare a 

acţiunii juridice a actelor 

normative monitorizate 

X 

 


