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Notă cu privire la terminologie 

 
În acest raport, termenul “Lege”, cu litera “L” mare, înseamnă un act al Parlamentului, iar atunci când 

acesta e scris cu literă mică, termenul “lege” trebuie să fie înţeles în sensul său generic. 

 

“Legislaţia primară” şi “secundară” sunt termeni mai obişnuiţi în limba engleză decât traducerea 

literală respectivă a acestora din limba română „acte legislative” şi „normative”, de aceea le-am 

preferat pe primele. Primele se referă la Actele Parlamentare, iar ultimele la actele emise de oricare 

alt organ cu putere legislativă (guvern, minister, autoritate locală la autogestiune …) 

 

Conform înţelegerii generale actuale, termenul “de reglementare” a fost folosit în sens larg drept 

referindu-se la elaborarea politicilor, pregătirea şi adoptarea legilor şi monitorizarea implementării 

legislaţiei adoptate. Prin contrast, termenii “legislativ” şi “legislaţie” sunt folosiţi în sens îngust, drept 

referindu-se la dezbaterile pe marginea, şi adoptarea legilor. 
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Sumar executiv 

 

Republica Moldova depune eforturi mari în modernizarea procesului de reglementare şi cadrului său 

de reglementare pentru sectorul aprovizionării cu apă şi sanitaţie (AAS). Proiectul de Asistentă 

Tehnică pentru implementarea Programului de Susţinere a Politicilor Sectoriale (AT PSPS Apa), şi în 

mod particular componenta 1-a a acestuia (Cadrul juridic şi de reglementare al sectorului AAS), va 

susţine eforturile mobilizate de Ministerul mediului. 

 

Scopul acestui studiu de bază este de a stabili situaţia în domeniul reglementării la momentul lunii 

februarie 2012, precum şi a face unele recomandări preliminare. Intenţionăm ca studiul să fie suficient 

de robust pentru a fi utilizat drept material de referinţă de către oricare persoane implicate sau 

interesate de activităţile proiectului. Studiul nu pretinde a fi exhaustiv sau definit. Rezultatele 

ulterioare ale proiectului pot deroga de la evaluările şi recomandările conţinute în acest raport. 

 

Procesul de reglementare este aplicabil tuturor sectoarelor. Astfel, următoarele recomandări ar trebui 

să fie examinate în cadrul unei abordări trans-sectoriale 

- A micşora golul de capacitate, elaborarea politicilor trebuie să se axeze pe cele mai esenţiale 

chestiuni şi pe analiza impactului de reglementare (AIR), practică care deja există, dar ar 

trebui să fie generalizată. 

- Legislaţia primară şi secundară ar trebui să fie elaborată în mod simultan, pentru a evita 

modificările repetate dintre cele două şi a le face efective de la bun început. Pentru a menţine 

această sarcină de o mărime realizabilă, legislaţia trebuie să se ocupe mai degrabă de 

chestiuni concrete, decât vaste. Un memorandum cuprinzător ar trebui să fie anexat la 

proiecte. 

- Mecanismele de monitorizare şi feedback către autoritatea de reglementare ar trebui să fie 

stabilite mai concret. 

Cu mai mult lucru va fi efectuat în avans,cu atât mai efectiv şi mai eficient va fi  procesul de 

reglementare (economisind timp şi resurse). 

 

Cât priveşte cadrul de reglementare al sectorului AAS, adoptarea Legii apelor în decembrie 2011 l-a 

mişcat mai aproape spre acquis-ul UE. Acum, urmează a fi elaborate peste 20 de acte normative 

(legislaţia secundară) în conformitate cu legea. 

 

Este necesar de continuat lucrul asupra proiectului Legii cu privire la serviciile publice de alimentare 

cu apă pentru a clarifica rolurile diferitor factori implicaţi. Trebuie să fie revizuită alocarea chestiunilor 

de fond între legislaţia primară, legislaţia secundară şi contracte. Punctul forte al acestui proiect îl 

constituie implicarea unei autorităţi de reglementare, fapt care ar trebui să fie benefic sectorului AAS, 

în cazul în care ar fi disponibile resurse adecvate. 

 

Cadrul de reglementare pentru apa potabilă are multe prevederi de transpunere, însă ar trebui oricum 

să fie revizuit. Hotărârea Guvernului în care sunt stabilite majoritatea acestor prevederi trebuie să fie 

ridicată în statut până la nivel de Lege. Consolidarea statutului autorităţilor sanitare şi dispoziţiile 

penale ar face-o mai efectivă. Dacă MMe doreşte să preia rolul de frunte în reconstrucţia cadrului de 

reglementare, acesta trebuie să fie absolut conştient de implicaţiile supravegherii calităţii apei potabile 

şi să menţină legătura cu Ministerul sănătăţii. 

 

Drept pas următor, pentru ca chestiunile de fond să fie reglementate, trebuie de colectat documentele 

de referinţă, de enumerat conceptele cheie şi de elaborat o hartă de parcurs pentru lucrul de mai 

departe (identificarea şi consultarea factorilor interesaţi, elaborarea legislaţiei şi memorandumului 
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explicativ (justificarea, comentarii articol – după - articol, analiza impactului, raportul privind feedback-

ul factorilor interesaţi, raportul de evaluare a calităţii şi ajustare, măsurile de monitorizare a 

implementării). 

 

Deoarece procesul de reglementare se bazează în mod substanţial pe asistenţa tehnică, traducerile 

legislaţiei moldoveneşti în limba engleză constituie o contribuţie importantă. Modul în care poate fi 

asigurată calitatea cu utilizatorii proiectelor de acte traduse printr-o metodă interactivă este explicat 

într-o notă bibliografică care ar trebui să fie totdeauna anexată la proiect. 
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Introducere 

 
Scopul acestui studiu de bază este de a stabili situaţia în domeniul reglementării la momentul lunii 

februarie 2012, precum şi a face unele recomandări preliminare. Intenţionăm ca studiul să fie suficient 

de robust pentru a fi utilizat drept material de referinţă de către oricare persoane implicate sau 

interesate de activităţile proiectului. Studiul nu pretinde a fi exhaustiv sau definit. Rezultatele 

ulterioare ale proiectului pot deroga de la evaluările şi recomandările conţinute în acest raport. 

 

Dacă legislaţia urmează să fie temeinică şi implementată, procesul de reglementare care o produce 

trebuie să fie de asemenea temeinic, precum şi să-şi tragă rădăcina din practica locală, şi să 

favorizeze un sentiment de proprietate. Deoarece acest proiect încearcă să producă rezultate de 

ordin juridic sustenabile, o atenţie deosebită trebuie acordată procesului de reglementare pe care 

proiectul îl va susţine. Prin urmare, acest studiu este constituit din două părţi ce vizează (1) procesul 

de reglementare şi (2) cadrul juridic al RM pentru sectorul aprovizionării cu apă şi sanitaţie. 

 

În prima parte, capitolul 1 al acestui raport defineşte modul de organizare al procesului de 

reglementare şi de desfăşurare a activităţilor de reglementare. Capitolul este ulterior dedicat 

armonizării cu legislaţia UE, care constituie un caz aparte al angajamentului de reglementare, 

caracterizat prin provocări specifice. Procesul de reglementare propriu al RM este descris şi evaluat 

în capitolul următor, iar capitolul final se încheie cu recomandări. 

 

Această parte se bazează pe experienţa instituţiilor europene şi a ţărilor membre ale UE, precum şi 

pe experienţa proprie a consultantului. Pe parcursul ultimilor 15 ani, instituţiile europene, în special 

Comisia UE, acordă o atenţie sporită calităţii politicilor şi legislaţiei UE prin intermediul iniţiativelor 

numite „reglementare mai bună” (mai apoi renumite “reglementare inteligentă”), şi “analiza impactului 

de reglementare”. Însă problema reglementării bune nu este specifică instituţiilor UE, deşi aceasta 

este mai critică pentru instituţiile sale, deoarece procesele lor decizionale sunt mai complexe. Statele 

membre sunt de asemenea preocupate, fie atunci când transpun sau implementează acquis-ul, sau 

atunci când reglementează de unii singuri. 

 

A doua parte a studiului este dedicată cadrului de reglementare al sectorului AAS al RM. Acest cadru 

este în stare de flux. Recent, a fost adoptată Legea apelor, iar la moment, are loc o activitate de 

reglementare intensă. Aceste chestiuni sunt studiate în primul capitol. Al doilea capitol conţine 

constatările legale ale consultantului până la moment, cu accentul pe schimbările legislative care au 

avut loc sau sunt planificate, şi cu utilizarea metodelor şi instrumentelor stabilite în prima parte a 

raportului. Recomandările sunt prezentate în ultimul capitol. 

 

Traducerile de calitate înaltă ale textelor legale moldoveneşti constituie un aport esenţial în acest 

proiect. De aceea, am anexat traducerea unei legi moldoveneşti pentru a ilustra metodologia 

interactivă propusă pentru realizarea traducerilor calitative, începând de la traducerile brute efectuate 

de maşini. 
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Partea I-A: Procesul de reglementare 

1. Procesul de reglementare – Bunele practici 

1.1 Modelarea procesului 
 

Cum funcţionează procesul de reglementare? Evident că acesta implică un legiuitor, dar şi experţi, 

cum ar fi oficialităţi din cadrul ministerelor şi factori interesaţi. Modul în care aceştia interacţionează va 

determina aspectul şi calitatea rezultatelor procesului. Figura ce urmează generalizează modul de 

dirijare optimală a procesului de reglementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest ciclu de activităţi, deciziile se aprobă în partea de sus, în baza discuţiilor desfăşurate în partea 

de jos, lucrul analitic este plasat în partea stângă, iar lucrul creativ – în partea dreaptă. 

 

La baza acestui model se află ipoteza că implicarea factorilor interesaţi la o etapă timpurie va ajuta 

legislatorului să identifice care reforme sunt necesare şi/sau fezabile, şi să facă ca reformele să fie 

acceptate. 

 

Dialogul cu factorii interesaţi poate fi mai mult sau mai puţin instituţionalizat, prin crearea organelor 

consultative ad-hoc, prin organizarea audierilor sau seminarelor de informare, sau prin publicarea 

documentelor. Deschiderea către dialog trebuie să fie urmărită drept chestiune de politică, însă 

aceasta nu poate crea o astfel de povară administrativă care să şlefuiască procesul până îl va opri. 

 

În prima activitate, experţii (funcţionarii publici, cu asistenţa consultanţilor internaţionali şi/sau locali) 

sunt mandataţi de către un legiuitor, care ar putea fi parlamentul sau guvernul ţării, sau o autoritate 

publică locală la autogestiune (APL). Acest mandat nu este emis în vid şi trebuie să fie studiat de către 

LEGISLATORUL 

(Parlamentul, 

Guvernul …) 

Mandatul 

acordat 

experţilor 
Hotărârea 

FACTORII 

INTERESAŢI 

Analiza 

situaţiei locale 
Formularea 

propunerilor 
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echipa de experţi desemnată pe fondul unui cadru juridic existent, al convenţiilor internaţionale, iar în 

cazul ţărilor candidate – pe fondul aquis-ului. 

 

A doua activitate ‘Analiza situaţiei locale’ presupune o evaluare sinceră, în dialog cu factorii interesaţi 

(ministerele, agenţiile, APL, comunitatea oamenilor de afaceri, ONG-uri), a modului în care derulează 

lucrurile. Dacă legislaţia în vigoare nu este implementată, trebuie de investigat minuţios motivele 

situaţiei respective. 

 

Al treilea sfert "Formularea propunerilor" trebuie să implice de asemenea factorii interesaţi. 

Oficialităţile trebuie să discute cu aceştia mai multe opţiuni privind modul de realizare a scopurilor 

stabilite. 

 

În ultimul sfert, legiuitorul decide care este opţiunea propusă pe care o preferă. 

 

În cadrul unei abordări de reglementare bine structurate sunt întreprinse trei cicluri ulterioare de 

activităţi: primul pentru proiectarea politicii, al doilea pentru elaborarea legii ca atare, iar al treilea – 

pentru implementarea legii adoptate la finele ciclului doi. 

 

1. P

PROIECTAREA 

POLITICII 

2. L

ELABORAREA LEGII 

3. M

MONITORIZAREA 

 

LEGIUITORUL 

 

LEGIUITORUL 

 

LEGIUITORUL 

   
FACTORII INTERESAŢI FACTORII INTERESAŢI FACTORII INTERESAŢI 

 

Aceste trei cicluri constituie corolarul spre care tinde buna guvernare: “politici mai bune, reglementări 

mai bune şi rezultate mai bune”
1
. Ciclurile sunt descrise în secţiunile care urmează. 

 

1.2 Proiectarea politicii 
 

1.2.1 Documentele de politică 
 
Legile sunt politici transformate în legislaţie. Prin urmare, planificarea politicii ar trebui să preceadă 

totdeauna elaborarea proiectului de lege. Un proiect de lege este un punct final, şi nu unul de pornire. 

 

                                                 
1 Cartea Albă a Comisiei privind guvernarea COM (2001) 428 final 
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Pentru chestiunile majore care nu sunt reglementate de acquis-ul comunitar, practica Comisiei 

Europene este de a elabora o “carte albă”, uneori precedată de o “carte verde”. Ultima din aceste 

documente de politică constituie o analiză a situaţiei respective, iar primul document de politică 

conţine propuneri pentru acţiune (legislativă). La cartea albă se anexează de obicei o analiză a 

impactului măsurilor propuse. 

 

Directivele şi regulamentele vor fi eventual elaborate împreună cu ‘analiza impactului de reglementare’ 

(AIR). 

 

Comisia Europeană creează pagini web speciale unde aceste documente şi analize (evaluări) sunt 

disponibile pentru consultarea cu publicul. Orice factor interesat, orice cetăţean interesat, poate 

reacţiona on-line. 

 

Pe parcurs, statele membre au oportunitatea să contribuie la conturarea politicilor UE sau să ridice 

obiecţii la documentele de politică şi proiectele legislative propuse. Ca rezultat, statele membre pro-

active au o idee corectă despre ceea ce trebuie să facă odată ce legislaţia UE este adoptată. Aceste 

state membre de obicei continuă cu elaborarea AIR proprie, în baza AIR a UE. 

 

1.2.2 Analiza impactului de reglementare (AIR) 

Ce este AIR? 
 
 
Analiza impactului de reglementare este un instrument folosit pentru explorarea structurată a diferitor 

opţiuni pentru abordarea chestiunilor de politică particulare. AIR este folosită în cazurile în care una 

sau mai multe din aceste opţiuni reprezintă o reglementare nouă sau o schimbare de reglementare şi 

facilitează examinarea activă a alternativelor pentru reglementarea respectivă sau forme mai uşoare 

ale reglementării. Aceasta presupune o analiză detaliată pentru a determina dacă diferite opţiuni, 

inclusiv cele de reglementare, ar avea sau nu impactul dorit. AIR contribuie la identificarea oricăror 

efecte adverse posibile sau costuri ascunse asociate cu reglementarea şi la cuantificarea costurilor de 

conformare probabile pentru cetăţeanul sau compania individuală. AIR contribuie de asemenea la 

clarificarea costurilor implementării pentru stat. 

 

Nu există nici un model generic de AIR folosit pe plan internaţional, însă AIR tinde să includă o 

identificare clară a obiectivelor, consultarea structurată  cu factorii interesaţi, examinarea detaliată a 

impactelor şi examinarea utilizării alternativelor reglementării.  

 

AIR nu este o substituire pentru aprobarea deciziilor. Mai degrabă, AIR este cel mai bine utilizată în 

calitate de ghid pentru îmbunătăţirea calităţii deciziilor politice şi de reglementare, servind totodată 

promovării valorilor importante, precum sunt deschiderea, implicarea publicului şi răspunderea. 

 

Resursele şi timpul dedicat procesului AIR trebuie să fie proporţionate cu problemele puse în joc. 

Abordarea analitică exactă şi nivelul detaliilor necesare trebuie să fie convenite de la caz la caz. Cu 

cât mai mare este impactul, cu atât mai profundă va fi analiza necesară. 

 

De dragul finalizării, putem menţiona aici “Planurile de Implementare Specifice Directivei” (PISD). 

Comisia Europeană obligă ţările candidate să elaboreze PISD pentru aşa numitele Directive cu 

„investiţii mari”. Directiva cu privire la apele uzate urbane este considerată una din aceste directive. 
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Efectuarea AIR 
 
AIR este structurată în felul următor: 

 

1. Sumarul 

2. Descrierea contextului şi obiectivului politicii 

3. Identificarea şi descrierea opţiunilor de politică 

4. Analiza costurilor, beneficiilor şi altor impacte pentru fiecare opţiune 

5. Consultarea 

6. Punerea în aplicare şi executarea  

7. Monitorizarea 

8. Publicarea şi arhivarea 

 

 

SUMARUL 

 

Sumarul nu va conţine mai mult decât câteva pagini.  

 

DESCRIEREA CONTEXTULUI ŞI OBIECTIVULUI POLITICII 

 

AIR începe cu descrierea contextului de politică. Acesta este fundalul chestiunii ce indică problema de 

politică sau provocarea particulară şi condiţiile/imperativele care trebuie să fie abordate la această 

etapă de timp particulară. Sumarul cuprinde descrierea succintă (maximum 1-2 pagini) a cadrului de 

reglementare existent şi al lacunelor acestuia. 

 

Scopul acestei părţi a AIR este de a oferi cititorilor care nu sunt familiarizaţi cu domeniul de politică o 

caracteristică succintă a problemei. În sumar trebuie să fie inclusă doar informaţia cheie şi cea mai 

relevantă. 

 

După ce este prezentat contextul, sunt identificate obiectivele acţiunii propuse. Cu alte cuvinte, ce 

intenţionează să realizeze reglementările sau instrumentul de politică alternativ? Transpunerea sau 

îndeplinirea obligaţiunilor internaţionale pot constitui factorul care stă la baza unei iniţiative de 

reglementare, însă nu pot fi examinate drept scop al acesteia. Aici este important să recunoaştem 

diferenţa dintre obiectivele generale sau finale şi obiectivele imediate. Ambele trebuie să fie incluse în 

AIR. Obiectivele generale/finale sunt obiectivele de politică strategice generale, iar obiectivele mai 

imediate pot fi corelate direct cu intervenţia de politică. Spre exemplu, s-ar putea spune că un obiectiv 

final al interzicerii azbestului
2
 este reducerea nivelului îmbolnăvirilor şi deceselor asociate cu azbestul. 

Însă interzicerea este doar o măsură care contribuie la realizarea acesteia. Un obiectiv mai imediat 

este eliminarea treptată a materialelor de construcţie care conţin asbest şi care sunt încă prezente în 

mare măsură în clădiri şi în sistemele de canalizare.  

 

Deşi în AIR se va face referinţă la obiectivele finale, accentul principal trebuie să fie pus pe obiectivele 

imediate – ce anume încearcă să realizeze acţiunea de politică sau reglementarea particulară.  

 

Recomandările călăuzitoare internaţionale accentuează de asemenea că obiectivele trebuie să fie 

SMART (inteligente): 

                                                 
2
 Anexa a XVII-a Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 
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 Specifice 

 Măsurabile 

 Acceptate 

 Realiste 

 Temporal-dependente 

 

Obiectivele trebuie să fie corelate în mod clar şi specific cu contextul politicii descrise la începutul 

documentului AIR şi vice versa. 

 

 

IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA OPŢIUNILOR DE POLITICĂ 

 

După ce sunt detaliate contextul şi obiectivele, trebuie să fie descrise opţiunile de politică pentru 

realizarea obiectivelor. Cea mai bună practică internaţională indică că opţiunea lipsei de acţiune „a nu 

face nimic” sau „nici o schimbare de politică” trebuie să fie examinată. Chiar şi în cazul în care 

opţiunea lipsei de acţiune nu este una viabilă în practică, precum va fi totdeauna în cazul transpunerii 

Directivelor, aceasta va servi drept reper util cu care alte opţiuni pot fi comparate. 

 

Cele mai comune opţiuni de politică sunt incluse în lista prezentată mai jos şi mai apoi comentată. 

 

Opţiunile de reglementare Opţiunile non-reglementare 

Legislaţia prescriptivă/proscriptivă Standardizarea 

“Acordurile voluntare” 

Impozitarea Schemele de comerţ 

Subvenţiile - 

Incriminarea Campaniile de conştientizare 

 

Majoritatea legilor sunt prescriptive sau proscriptive, şi există o varietate mare de sub-opţiuni. Spre 

exemplu, ar trebui să fie prescrisă autorizaţia pentru operaţiuni concrete, sau o procedură de 

înregistrare mai simplă? 

 

Standardele nu sunt aplicabile. Pentru a uşura povara sa legislativă şi accelera integrarea pieţei 

comune, UE a trecut în multe domenii (nu şi în sectorul AAS) de la reglementarea tehnică la 

standardizare. Această trecere a fost denumită “abordarea nouă” faţă de reglementare. 

 

Acordurile “voluntare” sau “de mediu” sunt nişte scheme în care o ramură a industriei “se oferă ca 

voluntar” să implementeze politicile de mediu pentru a evita să fie reglementată. Un exemplu de astfel 

de schemă este angajamentul asociaţiei producătorilor din industria clor-alcanilor  din Europa Euro 

Chlor privind siguranţa păstrării mercurului declasat. Acest acord voluntar a fost aprobat de Comisia 

Europeană. 

 

Impozitarea cuprinde multe sub-opţiuni. Trebuie să fie perceput un impozit pentru poluare sau trebuie 

să fie acordate facilităţi fiscale pentru investiţiile care atenuează poluarea? Care trebuie să fie 

impozitul de bază şi rata de impozitare? Trebuie să existe motive pentru exonerare? 
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Schema de Comerţ a Uniunii Europene privind cotele emisiilor de CO2 (EU-ETS) este cel mai 

cunoscut exemplu de referinţă la schemele de comerţ. Deseori se uită faptul că această schemă a fost 

introdusă după ce Uniunea Europeană a eşuat să convingă statele membre ca acestea să accepte 

impozitul la carbon. Un alt exemplu este sistemul PRN (Packaging Recovery Notes / Notiţe de 

recuperare a ambalajului) al Marii Britanii, care implementează Directiva 94/63/CE cu privire la 

ambalaj şi deşeurile de ambalaj. 

 

Subvenţiile constituie partea opusă a impozitelor şi pot prelua multe forme: subvenţii pentru investiţii 

capitale, credite preferenţiale, şi investiţii directe. În Wallonia, Belgia, fermierii şi silvicultorii care aplică 

bunele practici în cadrul programului NATURA 2000 primesc un onorariu. 

 

Statele membre sunt obligate să introducă răspunderea penală pentru infracţiunile enumerate în 

Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului. Mai mult ca atât, legislaţia UE acum prevede în regim 

obişnuit că statele membre trebuie să introducă “sancţiuni” care sunt “efective, proporţionate şi 

disuasive”. Şi în acest caz există o gamă largă de opţiuni: amenzi, detenţiune, sechestrare şi interdicţii 

judiciare; urmărire penală limitată doar la persoanele fizice, sau extinsă la persoanele juridice. 

 

Campaniile de conştientizare şi informare asigură rezultate bune atunci când punerea în aplicare este 

dificilă. Drept exemple de acest gen servesc campanile anti-gunoi şi zilele fără automobile. 

 

ANALZA COSTULUI, BENEFICIULUI ŞI IMPACTULUI FIECĂREI OPŢIUNI 

 

După ce sunt schiţate opţiunile, se purcede la identificarea şi analiza costurilor, beneficiilor şi 

impactelor acestor opţiuni. Este important ca toate impactele să fie analizate într-o anumită măsură, 

precum şi să fie identificate. În cazurile în care este posibil, costul şi beneficiile trebuie să fie 

monetizate (i.e. să fie expusă valoarea monetară a acestora). În cazurile în care monetizarea nu este 

posibilă, costurile şi beneficiile sunt cuantificate. Nivelul analizei efectuate trebuie să fie proporţionat 

cu importanţa propunerii. O analiză cost-beneficiu formală este efectuată în ce priveşte propunerile 

cele mai importante, însă se poate anticipa necesitatea desfăşurării analizei în contextul unei abordări 

mai vaste, bazată pe mai multe criterii. În toate cazurile, este important să ţinem minte că poverile 

potenţiale ale reglementării trebuie să fie examinate în raport cu riscul ne-reglementării şi cu 

beneficiile legate de reglementările particulare. 

 

Există un şir de categorii ale costurilor şi beneficiilor, precum şi o varietate a tehnicilor analitice pentru 

evaluarea acestora. Deşi în acest studiu sunt oferite unele recomandări călăuzitoare, ar putea fi 

necesară consultarea literaturii specializate, după caz (vezi bibliografia anexată). În cazuri mai 

complexe, această parte a AIR ar putea necesita să fie transmisă în outsourcing proiectelor de 

asistenţă tehnică internaţională sau instituţiilor de cercetare naţionale. 

 

COSTUL ŞI BENEFICIILE 

 

Este important ca toate costurile, beneficiile şi impactele legate de opţiuni particulare să fie evaluate, 

indiferent de faptul dacă acestea cad pe bugetul de stat, companii şi/sau cetăţean. În continuare, 

enumerăm unele tipuri de costuri şi beneficii care sunt examinate în contextul AIR: 

 

 Costurile şi beneficiile tangibile sunt cele care pot fi apreciate de piaţă. Cu alte cuvinte, 

acestea pot fi monetizate. 

 Costurile şi beneficiile intangibile nu pot fi apreciate de piaţă. Acestea nu pot fi monetizate. 

 Costurile şi beneficiile directe sunt cele legate de obiectivul principal al reglementărilor. 
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 Costurile şi beneficiile indirecte sunt consecinţele secundare ale reglementărilor şi nu  sunt 

legate de obiectivele principale ale acestora. 

 Costurile şi beneficiile reale sunt cele derivate de consumatorul final şi adaogă sau scad din 

bunăstarea generală a societăţii. 

 Costurile pecuniare apar atunci când costurile suportate de un sector al societăţii sunt egalate 

de un nivel similar al beneficiilor obţinute de un alt grup. Nu există nici o schimbare în 

bunăstarea generală a societăţii.  

 

Costurile şi beneficiile conformării trebuie să fie analizate cu mare grijă. AIR are menirea, printre 

altele, de a contribui la reducerea poverii birocratice asupra companiilor şi asigura ca reglementările 

viitoare să nu impună costuri de conformare disproporţionate asupra mediului de afaceri sau 

cetăţeanului. 

 

Unele exemple de costuri de conformare pentru companii sunt: 

 

 costuri de o singură dată: 

 

- costuri de informare (identificarea şi înţelegerea cerinţei de reglementare noi); 

- modernizarea proceselor de producere/echipament/clădiri/softuri; 

- procurarea serviciilor specialistului (ex. contabilitate, TI, juridice). 

 

 Costuri curente: 

 

- costurile individuale sau de personal, sau timpul; 

- taxele de inspecţie; 

- taxele pentru cererea de licenţă. 

 

Legislaţia şi implementarea acesteia poate implica costuri considerabile pentru bugetul de stat, în 

particular în cazurile în care se propune crearea unei agenţii sau autorităţi de reglementare noi, sau în 

cazurile în care o agenţie sau departament existent îşi va asuma funcţii suplimentare. Trebuie să fie 

luate în consideraţie toate costurile, inclusiv cheltuielile de personal şi de regie. 

 

TEHNICILE ANALITICE 

 

Deseori se presupune că costurile şi beneficiile nu pot fi analizate, deoarece este dificil, dacă nu 

imposibil de a le monetiza. Această presupunere este greşită; există o varietate de tehnici disponibile. 

 

Două tehnici analitice sunt utile în efectuarea AIR: 

 

 Analiza multi-criteria 

 Analiza cost-beneficiu 

 

Analiza multi-criteria este o tehnică decizională care permite examinarea simultană a mai multor 

criterii diferite. Obiectivele de reglementare sunt enumerate (unul din care poate fi eficienţa costurilor) 

şi folosite pentru a crea un set de criterii ponderate. Aceasta creează un context pentru a determina 

preferinţele printre alte opţiuni alternative. Performanţa fiecărei alternative este identificată, iar apoi 

evaluată în baza criteriilor enumerate. Contribuţia la îndeplinirea criteriilor este de obicei evaluată prin 

utilizarea unui factor de punctare. Mai apoi, ponderile şi punctajele combinate pentru fiecare din 

alternative sunt agregate pentru a deriva o valoare generală, asigurând o prioritizare a diferitor opţiuni. 
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Analiza cost-beneficiu tinde să pună valoare monetară pe beneficii, precum şi pe costuri. O propunere 

de politică poate fi considerată drept utilă dacă beneficiile depăşesc costurile. În mod similar, alegerea 

între opţiunile de politică poate fi informată comparând costurile şi beneficiile acestora şi folosind un 

criteriu decizional, precum este “valoarea actualizată netă”: 

 

Majoritatea opţiunilor de politică rezultă în costuri şi beneficii care apar în diferite momente, iar 

valoarea costurilor şi beneficiilor depinde de timpul când acestea au loc. Atunci când o sumă de bani 

este obţinută după o perioadă de timp stabilită, această sumă va valora mai mult în primii ani în 

comparaţie cu anii ulteriori. Şi invers, costurile ce urmează a fi achitate în viitor sunt mai puţin 

împovărătoare. Rata de actualizare este un factor de corectare care reflectă aceste lucruri. AIR-le 

pentru propunerile semnificative care presupun analiza cost-beneficiu trebuie să ţină cont de valoarea 

în timp a banilor, aplicând actualizarea. 

 

În lumea reală, este imposibil să prezici cu certitudine impactele asociate cu o opţiune de politică. De 

aceea sunt aplicate mai multe scenarii, schimbând mai multe variabile simultan. În mod alternativ, 

pentru a estima costurile şi beneficiile pot fi folosite mai degrabă şiruri de cifre, decât cifrele aparte. 
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IMPACTELE 

 

Analiza impactelor expusă în linii generale mai jos este considerată drept parte a procesului AIR. 

Această listă este doar una indicativă. Este important ca analiza să fie suficient de detaliată în cazurile 

în care este probabil ca impactele să apară sub oricare dintre titluri. Consultările vor contribui la 

dezvăluirea faptului dacă vor apare sau nu impacte semnificative. Factorii interesaţi relevanţi sunt de 

obicei bine plasaţi ca să contureze consecinţele directe şi indirecte ale implementării reglementări 

propuse. 

 

 Impactul asupra mediului 

 Impactul asupra competitivităţii naţionale 

 Impactul asupra grupurilor vulnerabile şi excluse din societate 

 Impactul asupra drepturilor cetăţenilor 

 

Impactul reglementărilor noi asupra mediului poate fi dificil de cuantificat. În orice caz, trebuie să fie 

demonstrat că impactul net este pozitiv sau cel puţin neutru. 

 

Competitivitatea se referă la abilitatea firmelor/companiilor de a concura pe pieţe. Competitivitatea 

naţională se referă la abilitatea întreprinderii cu sediul într-o ţară anumită de a concura pe pieţele 

internaţionale. 

 

Contribuţiile politicii care susţin competitivitatea sunt: mediul de afaceri (impozitarea, reglementarea, 

finanţarea şi forţa de muncă), infrastructura fizică şi infrastructura cunoştinţelor. Toate reglementările 

propuse trebuie să fie prin urmare examinate pentru a determina dacă acestea influenţează: 

 

 Mediul de afaceri şi de activitate al ţării; 

 Infrastructura economică şi tehnologică; 

 Educaţia şi capacităţile; 

 Dezvoltarea relaţiilor de întreprinzător şi întreprinderilor; 

 Inovaţiile şi creativitatea. 

 

AIR va examina de asemenea impactele potenţiale asupra persoanelor de diferit gen, stare socială, 

stare familială, vârstă, dezabilităţi, orientare sexuale, rasă, religie şi asupra membrilor comunităţii 

romilor
3
. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată impactului probabil asupra sărăciei, precum şi 

asupra inegalităţilor care pot conduce la sărăcie. În cazul în care sunt identificate impacte 

semnificative sub oricare din aceste titluri, va fi necesar un nivel mai înalt de analiză pentru efectuarea 

AIR. 

 

AIR trebuie să evalueze dacă propunerile au un efect disproporţionat asupra drepturilor cetăţenilor. În 

acest sens, trebuie de accentuat că statele membre trebuie să ia în consideraţie Carta drepturilor 

fundamentale ale omului atunci când implementează legislaţia UE (Art.51 al Cartei). 

 

                                                 
3 Vezi de asemenea Carta UE cu privire la drepturile fundamentale ale omului, Art. 21 cu privire la ne-discriminare 
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CONSULTAREA 

 

Consultarea cu factorii interesaţi cheie are loc cât mai devreme posibil in procesul AIR, astfel încât să 

contribuie la analiza costurilor, beneficiilor şi impactelor. În cazurile posibile, se foloseşte un proiect de 

AIR drept bază pentru consultare. 

 

Sumarul părerilor transmise prin intermediul procesului de consultare este inclus în AIR. Evident că nu 

este practic de abordat fiecare preocupare, însă AIR trebuie să includă un răspuns succint la 

chestiunile principale exprimate. Dacă propunerile de reglementare finale nu includ 

remarcile/problemele ridicate în timpul procesului de consultare, motivele acestui fapt trebuie să fie 

explicate, dacă e posibil. În general, cu cât mai vastă este consultarea care are loc, cu atât mai mare 

este probabilitatea înţelegerii din partea celor afectaţi de reglementare, si cu atât mai mică este 

probabilitatea impactelor neprevăzute ale propunerilor de reglementare. 

 

Consultarea este un element cheie în procesul de reglementare. De rând cu contribuţia la conturarea 

reglementărilor, consultarea calitativă efectivă promovează o înţelegere mai mare a propunerilor şi o 

conformare mai bună cu legislaţia. În afară de aceasta, consultarea protejează împotriva posibilităţii 

implicării doar a celor mai sonore persoane sau  persoane care sunt cel mai bine asigurate cu resurse 

pentru a exprima părerile cu privire la politici sau reglementări particulare. 

 

Pentru fiecare din cele trei cicluri ale activităţilor de reglementare (proiectarea  politicilor, elaborarea 

legilor şi monitorizarea implementării) există trei etape distincte de parcurs în  procesul de consultare: 

 

1. Planificarea 

2. Executarea 

3. Analiza şi evaluarea 
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Chestiunile ce urmează să fie examinate la fiecare etapă a procesului de consultare sunt prezentate 

sumar în schema-bloc de mai jos. 

 

1
 

P
la

n
if
ic

a
re

a
 

 

1.1 Subiectul şi scopul 

consultării 

• Despre ce va fi consultarea? 

• Ce va realiza consultarea? 

1.2 Identificarea 

termenelor şi 

întrebărilor pentru 

consultare 

• Care sunt posibilităţile consultării? 

• Cât timp va dura aceasta? 

• La ce întrebări trebuie să dea răspuns 

aceasta? 

1.3 Identificarea factorilor 

interesaţi şi 

metodelor 

• Cine trebuie să fie consultat? 

• Care este cel mai bun mod de a-i cuprinde cu 

consultarea? 

• Vor cuprinde metodele selectate pe toţi? 

2
 

E
x
e
c
u
ta

re
a

 

2.1 Decizia de a purcede • Este materialul accesibil? 

• Au fost examinate obligaţiunile legale? 

2.2 Publicarea şi 

distribuirea 

materialului 

 

2.3 Perioada de consultare • Dispun factorii interesaţi de timp suficient 

pentru a răspunde? 

3
 

A
n
a

liz
a
 &

 E
v
a
lu

a
re

a
 

3.1 Analiza răspunsurilor 

şi diseminarea 

rezultatelor 

• Vor fi propunerile publicate? 

• Va scoate analiza la lumină mesaje şi 

subiecte cheie? 

• Cum va fi oferit feedback-ul? 

• Este nevoie de ajutor pentru a efectua 

analiza? 

• Va fi necesară o altă consultare? 

3.2 Analiza procesului de 

consultare 

• Ce a funcţionat şi ce nu în consultare? 

• Cum vor fi diseminate lecţiile învăţate? 

• A produs consultarea o diferenţă? 
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PUNEREA ÎN APLICARE ŞI EXECUTAREA 

 

Este important ca această secţiune să fie strâns legată de considerentele ce vizează costurile de 

conformare şi de prestare a serviciilor publice. Această secţiune include informaţie specifică privind 

modul în care legislaţia urmează să fie executată. Legile care nu sunt executate nu vor atinge 

obiectivele lor. O întrebare cheie care trebuie să fie abordată în cadrul AIR este dacă legile sunt 

aplicabile în cadrul constrângerilor bugetare. Atunci când răspunsul la această întrebare este nu, 

trebuie să fie examinată o altă opţiune de politică alternativă. 

 

Alte întrebări care sunt abordate în raport cu executarea includ următoarele: 

 

 Care sunt sarcinile-ţintă de conformare pentru a realiza obiectivul dorit? 

 Este realistic de presupus acest nivel de conformare? 

 Cum urmează să fie executată conformarea cu propunerea de reglementare? 

 Va fi executarea pusă în seama unui organ/autorităţi existente? Dacă da, va dispune aceasta 

de resurse pentru a prelua funcţiile noi? 

 Dacă urmează să fie creată o agenţie nouă, costurile creării şi funcţionării acestui organ nou 

trebuie să fie incluse în secţiunea cu privire la costuri şi beneficii menţionată mai sus. 

 Dacă în punerea în aplicare şi executarea reglementărilor sunt implicate mai multe decât un 

singur organ, cum va fi asigurată consistenţa şi comunicarea între aceste organe? 

 Cum va fi asigurată răspunderea şi independenţa organului(lor) de executare? 

 

MONITORIZAREA 

 

Ultima etapă în procesul AIR constă în identificarea mecanismelor de monitorizare pentru a evalua 

măsura în care politicile sau legile realizează obiectivele/beneficiile presupuse. Mecanismele de 

analiză posibile includ raportarea performanţei în rapoartele anuale, consultarea cu factorii interesaţi, 

crearea grupurilor de analiză şi apariţiile permanente ale ministrului sau autorităţii de reglementare 

relevante în faţa comisiilor parlamentare. 

 

În cazurile adecvate, trebuie să fie examinată şi  “încetarea acţiunii” reglementării, (ex. în cazul 

existenţei unui pericol pentru starea mediului). În aceste cazuri, la momentul elaborării legii se 

stabileşte data la care reglementarea va expira. Aceasta asigură ca legea să fie oficial revăzută în 

viitor pentru a stabili daca este sau nu încă adecvată, sau daca aceasta ar putea fi îmbunătăţită, 

redusă sau chiar revocată. Prevederea pentru revizuire este deosebit de importantă, dat fiind faptul că 

analiza din cadrul AIR se va baza pe anumite presupuneri care nu se vor afirma în realitate. 

 

Trebuie să fie identificaţi indicatorii de performanţă pentru a indica măsura în care reglementările 

realizează obiectivele lor. Aceştia ar putea include sarcini de conformare, nivele de satisfacţie în 

rândurile factorilor interesaţi sau realizarea scopurilor sau ţintelor particulare. 

 

Odată ce indicatorii de performanţă au fost identificaţi, se acordă atenţie modului în care 

informaţia/datele cu privire la aceşti indicatori vor fi obţinuţi. Aceasta ar putea presupune delegarea 

unor cercetări, crearea mecanismelor de colectare a feedback-ului consumatorilor sau factorilor 

interesaţi sau colectarea datelor statistice noi. 

 

PUBLICAREA & ARHIVAREA 
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Publicarea documentelor AIR face procesul de elaborare a politicilor mai transparent şi mai accesibil 

pentru factorii interesaţi şi contribuie la informarea mai bună a legiuitorului. Aceasta ajută de 

asemenea celor care efectuează AIR pentru prima oară să dispună de exemple publicate ale AIR-lor 

precedente drept suport in efectuarea AIR-lor proprii. 

 

Trebuie să fie creat un website unde AIR este publicată la o etapă foarte timpurie. Website-ul trebuie 

să fie uşor accesibil. După ce devine depăşită, AIR trebuie să fie arhivată, dar încă uşor recuperabilă, 

cu inter-legături la legile aprobate. 

 

1.3 Elaborarea legii 
 

După ce legiuitorul a decis, în baza AIR, asupra opţiunii de politică pe care o preferă, elaborarea legii 

ca atare poate începe. 

 

Echipa elaboratorilor proiectului de lege va enumera, ca primă etapă, toate actele legislaţiei primare şi 

secundare care ar putea trebui să fie modificate sau abrogate, precum şi un glosar al conceptelor 

legale cheie care sunt sau vor fi utilizate. 

 

Mai apoi, echipa va decide asupra alocării chestiunilor de fond între legislaţia primară şi secundară. 

Drept îndrumare, pot fi folosite următoarele criterii: 

 

 Obiectele care merită să fie puse în dezbatere parlamentară ar trebui să fie incluse în 

legislaţia primară (ex. drepturile cetăţenilor, procedurile de recurs) 

 Cadrul general trebuie să fie stabilit în legislaţia primară (ex. instituţiile responsabile, 

termenele pentru implementare) 

 Legislaţia UE este permanent modificată şi este mai uşor de schimbat legislaţia secundară 

decât legile; de aceea, în cazurile posibile se recomandă de legiferat prin legislaţia secundară. 

 

Dat fiind importanţa în creştere a legislaţiei secundare, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

calitativ, a devenit recomandabilă elaborarea simultană a legislaţiei primare şi secundare. Trebuie să 

fie de asemenea elaborat un memorandum explicativ, cu argumentarea legislaţiei primare şi 

secundare respective, precum şi o evaluarea a impactului şi calităţii proiectelor de documente legale. 

În memorandum, trebuie să fie demonstrat în mod convingător că legislaţia primară şi secundară 

propusă şi aranjamentele de implementare a acestora vor realiza obiectivele stabilite de jure şi de 

facto. Argumentarea trebuie să includă un comentariu articol-după-articol, cu referinţe precise pentru 

cerinţele care provin din prevederile convenţiilor internaţionale, directivelor, regulamentelor sau 

hotărârilor, sau altor surse relevante ale legislaţiei UE (acordurile internaţionale, cazuistica CJUE). 

Argumentarea şi analiza impactului urmează să se bazeze pe AIR şi să facă referinţă la acestea. 

Atunci când legislaţia se propune cu scopul transpunerii acquis-ului, un raport de armonizare va 

completa memorandumul. 

 

După ce au consultat factorii interesaţi în acelaşi mod precum au procedat şi elaboratorii politicii 

înaintea lor (vezi mai sus), şi probabil au modificat propunerile, echipa elaboratorilor legii trebuie să 

aplice un set de teste de calitate asupra proiectelor finale ale textelor legale. Unul din aceste teste se 

referă la acquis, altele – la proiectarea politicii, pe când altele se referă strict la chestiuni de ordin 

juridic.  

 

Testul de conformare cu acquis-ul: 
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 Nimeni nu poate fi cu siguranţă mulţumit cu tabelele de concordanţă tradiţionale, deşi acestea 

ar trebui să fie de asemenea elaborate. Aceste tabele constituie comparaţii unu-la-unu (o 

Directivă – o lege de transpunere, de fapt, chiar o prevedere a Directivei – o prevedere 

naţională). Experienţa arată că aceste tabele deseori ascund prevederi naţionale, adăpostite 

în altă lege sau chiar în aceiaşi lege, care contrazic prevederea conformă. Întregul corp al 

legilor naţionale trebuie să fie supus screening-ului pentru a depista prevederile care nu sunt 

în conformitate cu Directiva şi  a le modifica în mod corespunzător. 

 

Testele de politică: 

 

 Testul consistenţei cu decizia legiuitorului în conformitate cu AIR: trebuie de demonstrat că 

proiectele de legislaţie primară /secundară o implementează, deoarece aceasta este misiunea 

autorilor proiectelor de lege. 

 Testul comprehensivităţii: au fost chestiunile puse în joc reglementate în mod atotcuprinzător? 

(Nu are sens să reglementezi o chestiune pe jumătate, spre exemplu, făcând referinţe la 

modificările viitoare în legislaţia existentă sau în legislaţia secundară viitoare, care ar putea, în 

cele din urmă, constitui cea mai mare parte a pachetului de reglementare) 

 Testul interesului comun: este politica definită în mod corespunzător şi serveşte proiectul de 

lege acesteia? (Scopurile excesiv de ambiţioase nu servesc interesului comun) 

 Testul subsidiarităţii: legea trebuie să fie considerată mai degrabă drept un contract social 

decât un ordin ce vine dintr-o sferă mai înaltă; principiul subsidiarităţii înseamnă că doar acele 

chestiuni care nu pot fi abordate la nivel mai jos vor fi reglementate la nivel mai înalt, nivelul 

mai înalt fiind subsidiarul nivelului mai jos, şi nu vice-versa; cu alte cuvinte, reglementările 

trebuie să fie folosite la nivelul cel mai apropiat posibil de comunitatea care cade în aria de 

acţiune a acestora, ratione loci, şi ratione materiae; alocarea între legislaţia primară şi 

secundară ar trebui de asemenea să fie obiectul testului subsidiarităţii. 

 Testul proporţionalităţii: sunt mijloacele stabilite de proiectul legii proporţionale cu scopurile 

politicii? Acest test ar trebui să prevină supra-reglementarea. 

 Testul eficacităţii: va avea legea un efect vizibil, sau vor rămâne lucrurile mai mult sau mai 

puţin la fel? 

 Testul lipsei acţiunii: ce dacă nu se va face nimic? 

 Testul simplificării: va atinge legea o careva raţionalizare? Este orice procedură nouă sau 

cerinţă suplimentară într-adevăr justificată? 

 Testul răspunderii: este clar cine e responsabil în faţa cui şi pentru ce? Există un proces de 

recurs efectiv? 

 Testul consistenţei cu priorităţile stabilite: în afară de AIR, există şi alte documente de politică 

importante care trebuie să fie luate în consideraţie, spre exemplu, cele referitoare la 

decentralizare, sau la reducerea sărăciei. 

 Testul consultării: au fost factorii interesaţi consultaţi în mod corespunzător şi au fost 

comentariile acestora abordate? 

 Testul fraudării şi executării: au fost riscurile de fraudă identificate în mod adecvat? Sunt 

mijloacele pentru executare adecvate? 

 Testul monitorizării: există o procedură adecvată pentru oferirea feedback-ului elaboratorilor 

de politică după ce legea este adoptată? 

 

Testele de calitate juridică 
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 Testul obiectivului urmărit: este obiectivul urmărit specificat în mod clar, astfel încât să evite 

problemele de interpretare mai târziu? 

 Pentru legislaţia secundară, testul unei singure baze juridice: este textul propus bazat pe un 

singur text juridic? (Încercarea de a implementa mai multe acte ale legislaţiei primare prin 

emiterea unui singur act al legislaţiei secundare este o reţetă sigură pentru problemele de 

interpretare ulterior). 

 Testul conciziei şi clarităţii: au prevederile acelaşi sens pentru toţi? 

 Testul drepturilor şi obligaţiilor: creează proiectul de lege drepturi şi obligaţii noi clare? 

Prevederile de aspiraţie fără implicaţii legale trebuie să fie eliminate. 

 

La finele acestui ciclu de activităţi, echipa de autori ai proiectului de lege va expedia legiuitorului un 

pachet de reglementare care include: 

 

 Proiectele de acte ale legislaţiei primare şi secundare 

 Un memorandum explicativ, cu argumentare, analiza impactului (în baza AIR), şi evaluarea 

calităţii 

 

1.4 Monitorizarea implementării 
 

După adoptarea legislaţiei primare, iar la scurt timp după aceasta – şi a legislaţiei secundare, 

implementarea va fi monitorizată în conformitate cu un plan stabilit de AIR (vezi secţiunea 1.2.2) sau 

în însăşi legislaţia adoptată. Mecanismele de analiză posibile includ raportarea performanţei în cadrul 

rapoartelor anuale, consultarea cu factorii interesaţi, crearea grupurilor de analiză şi apariţiile 

permanente ale ministrului sau autorităţii de reglementare în faţa comisiilor parlamentare. 
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2. Procesul de reglementare - Cazul armonizării 

Armonizarea legislaţiei este obligaţia de bază a unui stat membru. Într-o Uniune
4
 din ce în ce mai 

compactă, sistemele juridice ale statelor membre sunt menite să fie tot mai asemănătoare, prin 

adoptarea unor norme comune (în special directive şi regulamente). 

 

În cadrul Acordului de parteneriat şi cooperare (APC) dintre UE şi ţările vecine, armonizarea trebuie 

înţeleasă ca o modalitate de consolidare a legăturilor economice. De exemplu, art. 50 din APC cu 

Republica Moldova prevede că: 

 

1. Părţile recunosc că o condiţie importantă pentru consolidarea legăturilor economice între Moldova şi 

Comunitate este apropierea legislaţiei existente şi viitoare a Republicii Moldova de cea a Comunităţii. 

Republica Moldova va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura creşterea treptată a 

compatibilităţii legislaţiei sale cu legislaţia comunitară. 

2. Apropierea legislaţiilor va cuprinde, în particular, următoarele domenii: legislaţia vamală, dreptul 

societăţilor, dreptul bancar, contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderilor, proprietatea intelectuală, 

protecţia muncitorilor la locul de muncă, serviciile financiare, regulile de concurenţă, alimentaţia 

publică, protecţia sănătăţii şi a vieţii persoanelor,animalelor şi a plantelor, mediului înconjurător, 

protecţia consumatorilor, impozitarea indirectă, regulile şi normele tehnice, legile şi reglementările 

privind energia nucleară, transportul. 

 

Deşi caracterul gradual al armonizării, stabilit în APC, este destul de vag, dimensiunea completă a 

listei (17 sectoare) arată că Republica Moldova este angajată, în linii mari, în acest proces. La 

momentul redactării acestui raport, UE şi Republica Moldova finalizează negocierile privind Acordul de 

asociere UE – Republica Moldova. Noul acord va fi un document inovator şi ambiţios, care depăşeşte 

cadrul de cooperare instituit şi deschide o nouă etapă în relaţiile dintre părţi, în special prin 

consolidarea dialogului politic şi aprofundarea cooperării sectoriale. Acordul de asociere va înlocui 

APC. 

 

De obicei, armonizarea este descrisă ca incluzând activităţi legislative (adoptarea şi modificarea 

legilor), de implementare şi de aplicare. 

 

Domeniul de aplicare a activităţilor de armonizare variază în funcţie de tipul instrumentului juridic al 

UE. 

 

Directivele se adresează statelor membre. Acestea sunt obligate să adopte sau să modifice legile care 

transpun prevederile directivelor în sistemele lor juridice naţionale până la termenul limită stabilit. Este 

la latitudinea statului membru să decidă ce tip de instrument juridic este adecvat (lege, hotărâre de 

guvern, ...), atâta timp cât acesta este, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene de 

Justiţie (CJUE), un "text obligatoriu din punct de vedere juridic". Recomandările şi instrucţiunile emise 

de autorităţi nu îndeplinesc această cerinţă. Ș i nici legile care nu au certitudine juridică, deoarece ele 

pot fi contestate, de exemplu, pe motive constituţionale. 

 

Regulamentele au "efect direct" în statele membre şi transpunerea dispoziţiilor lor este interzisă. 

Totuşi, acestea pot necesita o acţiune legislativă limitată din partea statelor membre, cum ar fi 

desemnarea unei autorităţi competente şi adoptarea unor sancţiuni specifice, civile sau penale. Ţările 

candidate ar putea avea nevoie de dispoziţii naţionale de transpunere în calitate de înlocuitor pentru 

                                                 
4 Art.1 Tratatul Uniunii Europene 
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"efectul direct", însă aceste dispoziţii trebuie abrogate până la data aderării. O astfel de necesitate 

poate apărea atunci când un regulament stabileşte cerinţele pentru accesul la piaţa comună.  

 

Deciziile sunt obligatorii pentru destinatarii la care se referă, ș i care pot fi unul, mai multe, sau chiar 

toate statele membre, sau una sau mai multe persoane fizice sau juridice. Această varietate de 

potenţiali destinatari este însoţită o varietate de conţinuturi, al căror domeniu de aplicare se poate 

extinde de la un cvasi-regulament (care interzice transpunerea) sau o cvasi-directivă (care solicită 

transpunerea) până la o decizie administrativă specifică. În oricare caz, conform CJUE, o decizie 

poate produce efecte directe, creând drepturi pe care jurisdicţiile naţionale trebuie să le protejeze. 

Acest lucru înseamnă că ţările candidate trebuie să analizeze fiecare decizie în parte pentru a 

determina dacă sunt necesare dispoziţii de transpunere. Astfel, există trei posibilităţi: dispoziţii de 

transpunere definitive (ca şi în cazul directivelor), cu titlu provizoriu până la data aderării (ca şi în cazul 

anumitor regulamente), sau în general fără dispoziţii de transpunere. 

 

Implementarea şi aplicarea legilor de transpunere sau a Regulamentelor direct aplicabile ale UE sunt 

de o importanţă capitală. Nerespectarea acestor măsuri poate duce la o acţiune în justiţie, iniţiată de 

cetăţeni, de alte state membre sau de Comisia Europeană, ș i în cele din urmă la un caz în instanţă. 

 
Pentru legiuitorii mandataţi pentru ciclul al doilea de activităţi (a se vedea secţiunea 1.3 de mai sus), 

transpunerea directivelor înseamnă provocări suplimentare în comparaţie cu procesul "standard" de 

reglementare: 

 

Mandatul echipei de legiuitori atrage după sine un studiu al cerinţelor UE. Sarcina primordială din 

cadrul acestei activităţi este traducerea acquis-ului comunitar al UE în limba locală. Republica 

Moldova are avantajul că este lipsită de această povară. 

 

Următoarea sarcină este de a realiza o înţelegere aprofundată a cerinţelor europene. Legislaţia UE se 

dezvoltă în mod progresiv. Ea dobândeşte coerenţă în timp, atunci când, de exemplu, directivele 

"fiice" retrag treptat un set de directive existente, conform unei directive ”cadru” adoptate între timp, 

sau atunci când definiţiile sau conceptele de bază sunt aliniate. În acelaşi timp, unele definiţii şi 

concepte pot varia de la o directivă la alta. Pentru a evita orice confuzie, este extrem de important ca 

funcţionarii cheie să înţeleagă pe deplin domeniul de aplicare al fiecărui act legislativ relevant, 

cerinţele sale, calendarul de implementare şi modul în care acesta se referă la alte acte legislative. De 

asemenea, ei trebuie să înţeleagă ce li se cere sau li se permite să facă (pentru a proteja mediul 

înconjurător) şi ce nu li se permite să facă (spre deosebire de acquis-ul privind "piaţa internă"). 

 

Pentru a înţelege contextul în care un anumit act al legislaţiei comunitare a fost adoptat, ar trebui să 

se revizuiască preambulul său şi documentele pregătitoare (cum ar fi AIR). Deşi nu este obligatoriu 

din punct de vedere juridic, preambulul are importanţă juridică, fiindcă oferă orientări privind modul de 

interpretare ”intenţionată” a legislaţiei UE şi modul de transpunere şi/sau implementare a acesteia. 

 

Dispoziţiile privind "domeniul de aplicare şi obiectivele" unei legislaţii specifice a UE ar trebui revizuite 

pentru a înţelege amploarea şi intenţia instrumentului juridic. Domeniul de aplicare poate fi stabilit, de 

exemplu, de o listă de activităţi reglementate, emisii, standarde/obiective de mediu sau alte cerinţe 

găsite într-o anexă la instrumentul juridic relevant. Cerinţele tehnice şi procedurale din articolele de 

fond (şi din eventualele anexe) ale legislaţiei ar trebui revizuite pentru a înţelege cerinţele juridice 

detaliate care trebuie transpuse şi implementate ca o condiţie a armonizării. 
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3. Procesul de reglementare în Republica Moldova 

3.1 Procesul 
 

Metodologiile pentru elaborarea documentelor de politici şi a legilor sunt stabilite în următoarele 

documente: 

 

 Pentru documentele de politică: Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 „Cu 

privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politică”, Monitorul 

Oficial nr. 6 din 19.01.2007 

 Pentru legi: Legea nr. 797 din 02.04.1996, Monitorul Oficial nr. 050 din 07.04.2007 

 Pentru legislaţia secundară:  Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Monitorul Oficial 

nr. 208-210 din 03.10.2003 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

analiză a impactului de reglementare (AIR) şi de monitorizare a eficienţei actului de 

reglementare” 

 Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 

nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.12. 2010 privind 

implementarea acesteia, Monitorul Oficial nr. 30-31 din 16.02.2010  

 

Hotărîrea Guvernului nr. 33/2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politică” defineşte patru tipuri de documente de politică, în ordinea crescătoare a 

gradului de elaborare şi specificităţii conţinutului: concepţii, strategii, programe şi planuri. HG descrie 

etapele de elaborare şi insistă pe crearea mai multor scenarii, împreună cu analiza impactului 

acestora, precum şi pe ample consultări. De asemenea, trebuie evaluate riscul, costul şi un scenariu 

al lipsei de acţiune. Se solicită monitorizarea implementării politicii selectate. 

 

Legea nr. 797/1996 descrie modul în care sunt organizate activităţile legislative ale Parlamentului, cu 

comisiile permanente şi de specialitate care interacţionează. Potrivit Constituţiei, legile organice 

trebuie supuse la două lecturi. Constituţia enumeră 22 de teme pentru o lege "organică" (organizarea 

şi funcţionarea Guvernului, organizarea autorităţilor locale, statutul proprietăţii private, ...)  

 

Legea nr. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale defineşte câteva principii generale pe care legiuitorii trebuie să le 

urmărească (art. 4): 

a) coerenţa, corelaţia şi subordonarea actului normativ legii şi actului normativ de nivel superior; 

b) consecutivitatea şi echilibrul între reglementări; 

c) fundamentarea ştiinţifică; 

d) consecvenţa şi stabilitatea normelor juridice; 

e) transparenţa, publicitatea şi accesibilitatea. 

 

Legea nr. 317/2003 prevede armonizarea cu acquis-ul comunitar şi limitarea strictă a domeniului de 

aplicare al legislaţiei secundare la cel al legislaţiei primare din care aceasta derivă, precum şi 

participarea publicului şi verificarea de către un expert juridic. 

 

De asemenea, legiuitorii trebuie să "fundamenteze" (art.37) necesitatea reglementării prin detalierea: 
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a) prognozelor social-economice; 

b) principalelor prevederi care evidenţiază elementele noi; 

c) compatibilităţii cu reglementările legislaţiei comunitare; 

d) referinţelor la reglementările corespunzătoare ale legislaţiei comunitare; 

e) datelor economico-financiare, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli 

financiare şi de altă natură; 

f) materialelor informative şi analitice; 

f1) analizei impactului de reglementare, în cazul proiectelor de acte normative ce reglementează 

activitatea de întreprinzător. 

 

Pachetul final de documente conţine, pe lângă proiectul de lege (art. 44): 

 

a) rezultatele investigaţiei ştiinţifice; 

b) nota de argumentare; 

c) avizele, sinteza recomandărilor primite în cadrul consultării publicului şi rapoartele de expertiză; 

d) tabelul divergenţelor, cu argumentări; 

e) lista instrumentelor juridice supuse elaborării sau revizuirii; 

f) raportul final al grupului de lucru; 

g) alte acte necesare. 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1230/2006 privind AIR se bazează pe Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Domeniul său de aplicare 

este astfel limitat la legislaţia secundară care poate avea impact asupra activităţii de întreprinzător. 

Această legislaţie secundară trebuie să respecte următoarele criterii de calitate: 

 

 Stabilitate (previzibilitate) 

 Rentabilitate 

 Flexibilitate şi orientare spre performanţă 

 Proporţionalitate 

 

Raportul AIR trebuie să definească problema şi să evalueze costurile şi beneficiile, precum şi 

alternativele, inclusiv abordarea lipsei de acţiune. Trebuie de consultat grupul-ţintă. Trebuie definită o 

strategie de implementare, precum şi indicatorii de performanţă. Trebuie estimate costurile suportate 

de autorităţi pentru aplicarea legislaţiei secundare propuse. Autoritatea guvernamentală responsabilă 

pentru implementare trebuie să raporteze anual Guvernului. 

 

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional prevede "dreptul de a cunoaşte şi de a 

participa" şi "datoria de a informa" în procesul de reglementare. Aceasta este pusă în aplicare prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 96/2010. 

3.2 Evaluarea 
 

Procesul de reglementare din Republica Moldova poate fi evaluat în mai multe moduri. Unul este 

compararea textului legii cu realitatea, altul este judecarea procesului prin prisma rezultatelor sale, iar 

altul este utilizarea practicii comunitare ș i internaţionale menţionate anterior drept punct de referinţă. 

 

La acest moment al analizei consultantului, există unele dovezi că în practica reală nu se respectă 

întotdeauna procedurile. Concret, consultarea părţilor interesate pare să fie limitată la sectorul public 
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şi este efectuată în mod haotic. Parţial, această situaţie se poate explica prin faptul că procedurile sunt 

extrem de complexe iar resursele umane pentru aplicarea lor sunt insuficiente. 

 

Atunci când procesul este judecat prin prisma rezultatelor, toată lumea este de acord că există loc 

pentru îmbunătăţiri, aşa cum o demonstrează însăşi existenţa acestui proiect de AT şi prima sa 

componentă (cadrul legal şi de reglementare). În a doua parte a acestui studiu, unele componente ale 

legislaţiei Republicii Moldova sunt supuse la o evaluare preliminară. Este suficient să spunem aici că 

trimiterile la viitoarea legislaţie primară sau secundară fac în mod evident ca proiectele de legi/legile 

adoptate să nu treacă testele de complexitate ș i eficienţă menţionate anterior: 

 

 Prevederea extrem de neobişnuită de a solicita Guvernului să propună modificări în vederea 

alinierii legilor existente la o lege nou adoptată se bazează pe o înţelegere greşită. Noile legi 

modifică în mod implicit legile existente, dacă prevederile acestora diferă ș i, strict vorbind, o 

lege ulterioară de modificare nu este necesară. Totuşi, claritatea şi buna guvernare impun ca 

corpul legilor existente să fie testat privind efectele potenţiale provenite din noua lege şi ca 

modificările legilor existente să fie menţionate explicit în noua lege, nu  într-una ulterioară. 

 

 Practica de a adopta legislaţia primară şi, ulterior, legislaţia secundară prevăzută în aceasta, 

nu este lipsită de riscuri. Experienţa din ţările candidate a demonstrat că o astfel de legislaţie 

secundară poate să fie adoptată şi să fie totuşi ilegală, deoarece contravine legislaţiei primare 

din care este derivată, de exemplu, printr-un domeniu de aplicare normativ care depăşeşte 

ceea ce legislaţia primară autorizează expressis verbis spre reglementare prin legislaţia 

secundară. Au existat şi cazuri de neconstituţionalitate, atunci când au fost create drepturi şi 

obligaţii printr-o reglementare guvernamentală, deşi numai un act al parlamentului putea face 

acest lucru. Legiuitorii legislaţiei secundare sunt de multe ori lăsaţi să se confrunte cu 

probleme care pot fi rezolvate numai de către parlament, necesitând un nou ciclu printr-o 

sesiune parlamentară de modificare a legislaţiei primare. Acest risc al unui proces de 

reglementare care se perpetuează, în loc să ofere rezultate, poate fi agravat de persistenţa 

legislaţiei secundare adoptate în temeiul legislaţiei primare abrogate între timp. Într-adevăr, 

legislaţia secundară adoptată în temeiul unei legi abrogate este, de obicei, menţinută până 

când este înlocuită de noua legislaţie secundară, adoptată în temeiul noii legi. Ca urmare, 

noua lege care intră imediat în vigoare va avea efect doar după mulţi ani. Pentru a evita 

aceste probleme, se recomandă ca legislaţia primară şi cea secundară să fie elaborate 

simultan.   

 

Dacă practica UE şi internaţională se foloseşte ca punct de referinţă, se pot face următoarele 

observaţii atunci când se aplică testele juridice de calitate de la punctul 2.3. Referirile la testele de 

calitate sunt puse între paranteze. 

 

 Deşi concepţia politicii ar trebui să preceadă elaborarea legii, un accent mai mare pe AIR, şi 

nu pe concepţia generală a politicii (concepte, strategii, programe şi planuri) poate contribui la 

atenuarea lipsei de resurse. Această re-focalizare ar asigura şi faptul că politicile sunt, în cele 

din urmă, încorporate în texte obligatorii din punct de vedere juridic, deoarece această 

continuare nu se materializează întotdeauna. Ar putea fi luată în considerare şi eficientizarea 

procesului descris în HG nr. 33/2007 privind documentele de politică. Dacă vor fi întreprinse, 

aceste reforme ar face procesul de reglementare mai eficient (testul de eficienţă). 

 

 Legea nr. 317/2003 privind actele normative conţine multe elemente valoroase, dar este prea 

complexă şi lipsită de o metodologie şi o procedură bine definită de asigurare a calităţii (testul 
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de concizie şi claritate). Introducerea acestora ș i eficientizarea prevederilor legii ar ajuta 

legiuitorilor. De asemenea, activitatea de elaborare a legilor pentru a fi depuse la parlament ar 

trebui inclusă în domeniul de aplicare al legii, deoarece multe legi sunt elaborate de 

funcţionarii ministerelor (testul de complexitate). 

 

 Justificarea limitării domeniului de aplicare al HG nr. 1230/2006 privind AIR la legislaţia 

secundară cu impact asupra activităţii de afaceri este o chestiune deschisă (testul interesului 

comun). Dacă abordarea AIR este atât de valoroasă, de ce ar trebui ca domeniul său de 

aplicare să fie limitat? S-ar putea argumenta, de asemenea, că majoritatea legislaţiei va avea 

oricum impact asupra activităţilor de afaceri. În plus, există ș i unele suprapuneri neclare între 

Legea nr. 317/2003 şi HG nr. 1230/2006 (testul de simplificare). HG nr. 1230/2006 ar putea 

beneficia, de asemenea, de unele realinieri conceptuale (testul de concizie şi claritate). De 

exemplu, "stabilitatea" nu poate fi un criteriu de calitate pentru legi ca atare, ci numai pentru 

cadre legale sau pentru politici. Acelaşi lucru este valabil şi pentru "flexibilitate", ceea ce 

înseamnă, probabil, voinţa politică de a adapta politicile atunci când este oportun. 

 

 Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi HG care o pune în aplicare 

stabilesc principii solide, dar nu au mecanisme suficient de precise pentru furnizarea de 

informaţii către public şi pentru abordarea observaţiilor ș i opiniilor publice, care ar face să fie 

eficiente (testul de eficienţă). 

 

 Există un punct în care cadrul procesului de reglementare din Moldova satisface cu siguranţă 

standardele internaţionale: baza de date juridice şi sistemul de arhivare, unde textele 

legislative şi documentele politicilor de fond sunt uşor de regăsit. Pentru a-l îmbunătăţi şi mai 

mult, ar trebui introdus un sistem de traducere în limba engleză cu o calitate garantată. 

Consultantul a elaborat o metodologie pentru activităţile de traducere a textelor juridice în 

cadrul proiectului. Metoda este una de îmbunătăţire interactivă de către utilizatori, cu o fişă 

bibliografică, care ţine evidenţa proiectelor succesive şi conţine meta-date despre traduceri. (A 

se vedea anexele). Învăţămintele desprinse din acest experiment pot fi utilizate, ulterior, 

pentru dezvoltarea unui sistem la scară naţională. 
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4. Concluzii - Recomandări 

Republica Moldova a făcut eforturi lăudabile pentru a-şi moderniza metodele de concepţie a politicilor, 

de elaborare a legii şi monitorizare a implementării. 

 

Se pot face următoarele recomandări pentru continuarea îmbunătăţirii acestora: 

 

 Ar trebui să se urmărească eficientizarea procedurilor şi concentrarea pe cele mai importante 

chestiuni de politică pentru a reduce decalajul de capacitate. 

 Ar trebui să existe o legătură mai strânsă între proiectarea politicii şi elaborarea legii; prima 

acţiune ar trebui să se re-axeze pe AIR. 

 AIR ar trebui aplicată la toate activităţile legislative efectuate de funcţionari guvernamentali. 

 Legislaţia primară ar trebui elaborată simultan cu cea secundară, astfel încât să intre în 

vigoare de la apariţie şi să se evite modificările iterative aduse legislaţiei primare şi secundare. 

 Cadrul legal pentru elaborarea legislaţiei ar trebui să fie remodelat; domeniul său de aplicare 

ar trebui extins la toate activităţile legislative întreprinse de funcţionari guvernamentali; ar 

trebui solicitată elaborarea unui pachet legislativ cuprinzător, care să includă: textele 

proiectelor legislaţiei primare şi secundare, un memorandum explicativ cu o justificare, 

observaţiile articol-cu-articol, o evaluare a impactului (pe baza AIR), un raport de asigurare a 

calităţii şi un raport de armonizare. 

 Pentru a menţine sarcina de reglementare la un nivel controlabil, se recomandă ca aceasta să 

se concentreze pe aspecte mai specifice (de exemplu, reglementarea separată a apei 

potabile, deversărilor de apă, apelor de suprafaţă, etc., în locul emiterii unei legi generale a 

"apei") 

 Ar trebui introduse mai multe mecanisme specifice de monitorizare şi sugestie. 

 

S-ar putea obiecta că volumul de activitate în avans care decurge din aceste recomandări este enorm. 

S-ar putea să fie aşa, dar mai multă activitate în avans înseamnă nici una sau mai puţine măsuri 

corective ulterior. Până la urmă, timpul şi resursele vor fi economisite, nu risipite. Mai mult ca atât, 

legislaţia va intra în vigoare de la apariţie, fără întârzieri. 

 

S-ar mai putea obiecta că, dacă parlamentul modifică proiectul de lege propus, proiectul legislativ 

secundar elaborat în acelaşi timp va trebui să fie adaptat. Desigur, această situaţie poate să apară, 

dar nu este controlul parlamentar asupra Guvernului modul normal de funcţionare a unei democraţii? 

Situaţia opusă, în care legislaţia primară trebuie adaptată pentru a rezolva problemele cu care se 

confruntă legiuitorii legislaţiei secundare este mult mai dificilă. Mai mult, se poate presupune cu 

siguranţă că, în majoritatea cazurilor, modificarea proiectului legislaţiei secundare şi a 

memorandumului explicativ va fi destul de simplă, în comparaţie cu elaborarea primului proiect. 
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Partea a II-A - Cadrul de reglementare pentru sectorul AAC din Republica Moldova 

1. Cadrul 

Republica Moldova s-a angajat să-şi armonizeze treptat acquis-ul de mediu (art. 50 alin. (2) din APC). 

 

Republica Moldova şi UE finalizează în prezent negocierile privind Acordul de Asociere, care va 

înlocui APC. Printre altele, acesta va enumera elementele acquis-ului pe care Republica Moldova va 

trebui să le armonizeze în termenele stabilite. 

 

Acquis-ul comunitar referitor la sectorul AAS include următoarele acte legislative: 

 

 Aprovizionarea cu apă este reglementată în primul rând, ca serviciu, de către Directiva 

”utilităţilor” 2004/17/CE, care este parte a "acquis-ului pieţei unice" şi al cărei domeniu de 

aplicare mai include energia, transporturile şi serviciile poştale. În esenţă, această directivă 

impune statelor membre să scoată la licitaţie serviciile de apă, dacă aceste servicii sunt 

externalizate (outsourced) de autorităţile publice. Astfel, nu există obligaţia de a privatiza 

serviciile sau de a implica sectorul privat, dar dacă autorităţile doresc să facă acest lucru, ele 

trebuie să organizeze licitaţii. 

 Directiva 98/83/CE privind apa potabilă reglementează calitatea apei potabile şi monitorizarea 

acesteia. 

 Sanitaț ia apei este reglementată de Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

urbane (EAUU), care impune statelor membre să asigure tratarea apelor uzate în aglomerările 

urbane. 

 Mai mult, legislaţia UE reglementează în mod indirect aprovizionarea cu apă şi sanitaț ie, prin 

Directiva cadru cu privire la apă (2000/60/CE), al cărei obiectiv este crearea unui mediu 

înconjurător adecvat. 

 În temeiul Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, 

încălcările directivei privind apa potabilă şi ale directivei cadru privind apa trebuie tratate drept 

infracţiuni. 

 

Este puţin probabil că Republica Moldova va trebui să-şi armonizeze legislaţia la toate directivele 

menţionate anterior şi la tot conţinutul acestora. În cazul în care nu există nici un angajament oficial de 

armonizare, va trebui totuşi să vă asiguraţi că nu sunt adoptate prevederi legale care contravin acquis-

ului relevant, fiindcă o astfel de acţiune ar fi contrară angajamentul general de cooperare, şi fiindcă 

lista de directive va fi extinsă în viitor. 

 

În prezent, cadrul legal pentru sectorul AAS din Republica Moldova este reglementat în principiu de 

următoarele acte legislative: 

 

 Legea cu privire la resursele naturale nr. 1102 din 06.02.1997, Monitorul Oficial nr. 40 din 

19.06.1997, prevede că toate apele de suprafaţă şi de adâncime sunt resurse naţionale de 

apă, în timp ce primul strat impermeabil este resursă locală 

 Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993, Monitorul Oficial nr. 

10/283 din 30.10.1993, instituie cadrul de protecţie a tuturor resurselor de apă şi a 

ecosistemelor acvatice, interzice evacuările de ape uzate netratate 
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 Codul apelor al Republicii Moldova (nr. 1532 din 22.06.1993), Monitorul Oficial nr. 10 din 

01.10.1993, stabileşte în continuare cadrul de gestionare a resurselor de suprafaţă şi 

subterane, supune utilizările speciale ale apei unei proceduri de autorizare 

 Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor hidrografice nr. 

440 din 27.04.1995, Monitorul Oficial nr. 43 din 03.08.1995, impune crearea unor zone şi fâşii 

de protecţie de-a lungul râurilor şi bazinelor hidrografice şi reglementează activităţile din 

acestea 

 Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 18.08.1994 "Privind aprobarea Regulamentului Cadastrului 

de Stat al Apelor", Monitorul Oficial nr. 3 din 08.09.1994 

 Legea cu privire la apa potabilă nr. 272-XIV din 10.02.1999, Monitorul Oficial nr. 39-41 din 

22.04.1999, instituie cadrul legal privind aprovizionarea cu apă potabilă şi stabileşte cerinţele 

pentru exploatarea în siguranţă a sistemelor de apă potabilă 

 Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 

îmbuteliate”, Monitorul Oficial nr. 131-135 din 24.08.2007, instituie cerinţele privind calitatea 

apei potabile şi monitorizarea acestora 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10.10. 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptorii naturali, Monitorul Oficial nr. 189 din 

21.10.2008 

 Ordinul Ministerului Mediului nr. 163 din 07.07.2003 cu privire la aprobarea „Metodicii de 

evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor”, 

Monitorul Oficial nr. 208 din 03.10.2003 

 Noua Lege a apelor din 23.12.2011, care abrogă Codul apelor menţionat anterior, urmează să 

fie publicată în Monitorul Oficial 

 

Două documente de politică şi 23 de acte normative ale legislaţiei secundare vor trebui elaborate în 
temeiul noii Legi a apelor. Cele relevante pentru sectorul AAS sunt enumerate mai jos: 
 

 Documentele de politică naţionale privind apele uzate - art. 18  

 Regulamentul privind evidenţa apei folosite şi raportarea despre aceasta - art. 21 (2d) 

 Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei - art. 
21-33 

 Regulamentul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în sistemele de canalizare - art. 
34-36, 44  

 Regulamentul privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă din sursele apelor de 
suprafaţă şi subterane - art. 34 (3) 

 Regulamentul privind cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în 
localităţile urbane şi a staţiilor de epurare - art. 39 

 Regulamentul privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale - art. 40 

 Plan etapizat de înregistrare a folosinţei speciale a apei pentru districtele bazinului hidrografic 
- art. 61 (2) 

 
O nouă lege cu privire la serviciile publice de aprovizionare cu apă şi canalizare este în curs de 
elaborare

5
. Următoarele politici şi acte normative ale legislaţiei secundare vor trebui elaborate în 

conformitate cu proiectul legii privind serviciile publice: 
 

 Un regulament-cadru, care urmează să fie elaborat de către Guvern - art. 10 

                                                 
5
 În continuare ne vom referi la ultimul proiect de lege făcut public, plasat pe site-ul Ministerului mediului. La 

momentul elaborării acestui studiu circulă şi versiuni mai noi, comentariile şi recomandările studiului fiind 

valabile şi pentru acestea. 
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 Guvernul trebuie să adapteze reglementările de stat, pentru a le alinia cu proiectul de lege - 
art. 34 (4), aşa cum o face APL - art. 34 (6) 

 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, autoritatea de reglementare potenţială - 
art. 34 (5) 
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2. Evaluarea 

Sunt evaluate principalele acte legislative care definesc în prezent sectorul AAS sau care îl re-

definesc: Legea apelor
6
, proiectul legii privind serviciile publice de apă ș i anexa 2 a HG nr. 934/2007 

cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale 

naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. 

 

Au fost utilizate testele de calitate enumerate în prima parte a acestui raport, la punctul 1.3. 

 

2.1 Legea apelor 
 

Legea apelor este, în general, un document destul de clar, bine structurat, dar există avertizări şi 

întrebări. 

 

Testul de conformitate cu acquis-ul: Un scurt preambul la textul proiectului conţine directivele 

relevante, dar nu se precizează ce s-a preluat şi ce nu şi de ce; nu va exista nici un sistem integrat de 

autorizare (= prin mass-media) pentru poluatorii mai mari care se încadrează în domeniul de aplicare 

al Directivei privind emisiile industriale 

 

Testul de complexitate: Aşa cum deja s-a menţionat în secţiunea 3.1 din partea I a acestui raport, 

cerinţa ca Guvernul să elaboreze modificări ale legislaţiei existente face ca acest proiect să nu treacă 

testul de complexitate. Acelaşi lucru este valabil pentru numeroasele referinţe la legislaţia secundară 

viitoare. 

 

Testul interesului comun: O interdicţie categorică privind evacuările de substanţe prioritare periculoase 

merge mult mai departe decât directiva-cadru a UE, care le reduce treptat într-o perioadă de peste 20 

de ani, şi nu pare prea realistă. 

 

Testul de proporţionalitate: Trebuie ca toate "cele mai bune tehnici disponibile" să fie definite din punct 

de vedere juridic? Acest lucru ar însemna în mod evident o supra-reglementare. Notele explicative şi 

referinţele la literatura tehnică de specialitate disponibilă ar fi suficiente. 

 

Testul de responsabilitate: Este întotdeauna clar despre cine este vorba atunci când este menţionat 

termenul "autoritate competentă"? 

 

Testul de concizie şi claritate: Există o lipsă de claritate în anumite puncte esenţiale. De exemplu, în 

ce mod cerinţele şi obiectivele de calitate a mediului se referă unele la altele? 

 

2.2 Proiectul legii privind serviciile publice de apă 
 

Este evident că legiuitorii au studiat pe larg problema şi au încercat să o reglementeze în mod 

exhaustiv. Totuşi, va fi necesară o nouă redactare. 

 

                                                 
6
 La momentul elaborării studiului, textul Legii apelor adoptate încă nu era publicat în Monitorul Oficial. În 

continuare ne vom referi la cea mai recentă versiune disponibilă. 
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Testul de conformitate cu acquis-ul şi acordurile internaţionale: 

 Deşi definiţiile apelor uzate "menajere" şi "industriale" sunt aproximativ aceleaşi ca şi în 

Directiva privind EAUU, noţiunea de ape uzate "urbane" (amestecul celor două menţionate 

anterior sau al uneia dintre ele cu apă de scurgere) lipseşte şi ar trebui introdusă. Amestecul 

apelor uzate menajere şi industriale şi diluarea cu apă de scurgere sunt aspecte care nu pot fi 

ignorate atunci când se elaborează reglementări privind apele uzate: separarea reţelelor ar 

duce la un cost prohibitiv. 

 S-ar fi putut prelua definiţia serviciilor de apă din Directiva-cadru privind deşeurile. 

 Domeniul de aplicare al legii se limitează la "localităţi rurale", indiferent de dimensiunea şi 

forma juridică a lor. Directiva privind EAUU utilizează noţiunea de "aglomerare", care 

înseamnă "o zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate 

pentru ca apele uzate urbane să fie colectate şi conduse spre o staţie de epurare a apelor 

uzate urbane sau un punct final de evacuare". În ceea ce priveşte sanitaţia, există, astfel, o 

discrepanţă între domeniul de aplicare al proiectului de lege (localitate rurală de orice 

dimensiune) şi cel al Directivei privind EAUU (aglomerare cu o concentrare suficientă a 

populaţiei/activităţilor economice, justificând canalizarea/sanitaţia). Strict vorbind, Directiva 

privind EAUU stabileşte numai standardele minimale, iar statele membre sunt libere să treacă 

dincolo de acestea, dar criteriul planificării urbane din Directiva privind EAUU este mult mai 

realist. Astfel, este recomandat să se alinieze, cel puţin la nivel conceptual, proiectul Legii 

Apei la Directiva EAUU în ce priveşte acest punct. O astfel de aliniere conceptuală nu se 

poate face la nivel de legislaţie secundară, deoarece această abordare ar presupune o 

modificare a domeniului de aplicare între legislaţia primară şi cea secundară. 

 Dacă AAS va rămâne o competenţă locală, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale 

(ratificată de Republica Moldova), delegarea de competenţe către municipalităț i ar trebui să 

fie exclusivă, nefiind obstrucţionată de "coordonarea cu autorităţile centrale" (art. 5.3 din 

proiectul Legii) şi ingerinţele de angajare (art. 30.1.e din proiectul Legii). 

 

Testul interesului comun: Abordarea pare
7
 a fi aceea că infrastructura va fi întotdeauna în proprietate 

publică. Aceasta ar însemna, în mod normal, că autorităţile sunt pe deplin responsabile pentru 

proiectarea instalaţiilor, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare şi, în general vorbind, pentru toate 

investiţiile, deoarece aceste active rămân publice. Totuşi, art. 25.2 lit. (d) prevede că lucrările de 

reabilitare şi extindere efectuate de operator ar trebui să fie finanţate prin tarife. Întrebarea este dacă o 

astfel de propunere ar fi suficient de atractivă pentru un partener privat capabil să ofere finanţarea 

necesară în avans. Investiţia pe termen lung în bunurile altcuiva nu este lipsită de riscuri! Excluderea 

prestatorului de servicii de la dreptul de proprietate asupra activului va face ca finanţarea lucrărilor de 

reabilitare/extindere să devină mai dificilă. În practică, e posibil ca proiectul Legii să nu contribuie la 

extinderea reţelelor şi impactul său poate fi limitat la exploatarea infrastructurilor existente, aşa cum 

sunt. 

 

Testul de subsidiaritate: 

 

 Trebuie conceput un regulament-cadru (legislaţie secundară) pentru a stabili, între altele, 

obligaţiile şi drepturile operatorului, deşi proiectul Legii prevede deja mai multe detalii. Acest 

regulament-cadru urmează să fie elaborat de către Guvern. Delegarea de competenț e către 

autoritatea de reglementare pare a fi, în acest sens, mai potrivită, deoarece aceasta deţine 

deja competenț e extinse în ceea ce priveşte licenţele, tarifele şi verificarea indicatorilor de 

                                                 
7
 Conform art. 30.5 (d), APL pot privatiza infrastructura de gospodărire a apelor, ceea ce este totalmente contra 

prevederilor întregului proiect de Lege! 
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performanţă. S-ar putea pune întrebarea dacă un regulament-cadru este, până la urmă, 

necesar. 

 

 Principiile din art. 3 nu ar trebui să fie elaborate la nivelul legislaţiei secundare, după cum se 

prevede. Ceea ce deranjează în acest articol este "subordonarea" faţă de autorităţile 

centrale/locale. Oare acest lucru înseamnă că utilităţile nu au nici un fel de autonomie, nici în 

cadrul unui parteneriat public-privat (PPP)? Noţiuni precum "subordonare" şi "preţ echitabil" ar 

trebui elaborate la nivelul legislaţiei primare, deoarece practicienii, şi în special autoritatea de 

reglementare, vor avea nevoie de îndrumare la punerea lor în aplicare. 

 

 Legea diferenţiază trei categorii de consumatori: gospodării casnice, instituţii publice şi agenţi 

economici. Nu se spune nimic despre sectorul agricol, cu toate că acesta este cel mai mare 

consumator din zonele rurale. Fermele, parcelele de irigaţii, etc. ar trebui menţionate în 

proiectul Legii. Drepturile şi obligaţiile diferitelor categorii de consumatori sunt stabilite în 

acordurile bilaterale încheiate între consumator şi operator (art. 11.3). Probabil, ideea este ca 

întreprinderile să subvenţioneze alte categorii. Un astfel de transfer al costurilor de la o 

categorie la alta este o chestiune care merită o dezbatere parlamentară, iar modalităţile 

exacte ar trebui stabilite în legislaţia primară, nu în legislaţia secundară sau într-un contract. 

În acest sens, proiectul Legii ar trebui să se bazeze pe principiile Directivei cadru privind apa 

(art. 9): 

 Recuperarea costurilor (inclusiv a costurilor de mediu şi resurse) 

 Stimulente pentru utilizarea eficientă a resurselor de apă 

 Contribuţia adecvată a diferitelor folosinţe ale apei, clasificate, cel puţin, în industrie, 

gospodării casnice şi agricultură, la recuperarea costurilor serviciilor de apă, pe baza 

unei analize economice prealabile. 

 

 Dacă AAS va rămâne o competenţă locală, ar trebui acordată mai multă atenţie aspectelor 

juridice ale relaţiilor dintre municipalităț i, autoritatea de reglementare şi autorităţile centrale, 

în special dacă municipalităţile se asociază între ele, deoarece astfel de asociaţii vor crea un 

nou nivel de competenț e, în care controlul democratic direct se va dilua. 

 

Testul de eficienţă: art.7.2 lit (c) din proiectul Legii extinde sarcinile operatorului asupra unor lucrări de 

construcţii, dar această prevedere contrastează cu abordarea generală de separare strictă a 

investiţiilor şi exploatării şi pare mai degrabă o simplă afirmaţie. Acelaşi lucru este valabil pentru 

reabilitarea lucrărilor de sanitaţie menţionate în art.7.4 (b). 

 

Testul de responsabilitate: Potrivit art.4.1, gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare este, aparent, de competenţa exclusivă a sectorului public (deşi delegarea către sectorul 

privat este posibilă, în conformitate cu art.31.2). Totuşi, nu este clar când sunt implicate organele 

centrale şi când sunt implicate organele locale. Nu există o delimitare clară între noţiunile de 

"administrator" şi "operator". O clarificare sau o trimitere la alte legi ar fi binevenită. 

 

Testul de coerenţă cu priorităţile stabilite: Autorităţile locale pot opta fie pentru gestiunea directă, fie 

pentru un parteneriat public-privat (PPP). Pentru acestea din urmă, proiectul Legii se referă doar la 

legea existentă privind PPP. Întrebarea este dacă ultima nu va fi modificată în mod implicit în cazul 

adoptării primului. Mai concret, principiile echilibrului între interesele private şi cele publice şi ale 

autonomiei contractuale, stabilite în Legea PPP, pot fi limitate de conceptul "subordonare" menţionat 

anterior. 
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Testul de concizie şi claritate: 

 

 În general, prevederile din acest proiect de lege sunt extrem de complexe şi ar trebui 

simplificate. 

 Titlul proiectului de lege ar trebui modificat: "canalizarea" este o reţea de canale. Din textul 

proiectului, este clar, însă, că este vorba despre "sanitaţie". 

 ”Serviciu public” poate însemna mai multe lucruri: un serviciu pentru public, un serviciu 

furnizat de o instituţie publică, sau o organizaţie finanţată prin taxe. Este oare acesta un 

concept cu o semnificaţie juridică specifică în Republica Moldova? Dacă da, proiectul de lege 

ar trebui să facă referire la acest statut, mai ales în cazul în care se îndepărtează de la 

acesta. Dacă nu, atunci proiectul de lege ar trebui să clarifice semnificaţia conceptului şi 

implicaţiile acestuia. 

 Conceptul de "gestionare" ar trebui, de asemenea, clarificat, ca şi modul în care aceasta 

diferă de "exploatare". Această separare este oarecum ciudată, fiindcă "gestionarea" 

presupune, în mod normal, responsabilitatea pentru exploatarea corectă. 

 

2.3 Anexa 2 a HG nr. 934/2007 cu privire la apa potabilă 
 

Apa potabilă este reglementată în Republica Moldova de două texte juridice: 

1. Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999 

2. Anexa 2 a HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 

îmbuteliate”. 

 

Anexa 2 este foarte apropiată de directivă. Problema este că multe dintre dispoziţiile sale se 

suprapun, eventual se contrazic, cu cele ale Legii. Cele două texte par a fi fără legătură între ele. 

Aspectele legate de ape minerale, băuturi nealcoolice ar trebui reglementate separat. Dispoziţiile 

Anexei 2 ar trebui actualizate la nivel de lege.  

 

Se pare că întregul cadru de reglementare ar trebui reorganizat. Dacă Ministerul mediului vrea să 

preia rolul de lider al acestei iniţiative, ar trebui, în primul rând, să înţeleagă profund ce ar însemna 

supravegherea calităţii apei potabile pentru organizaţia sa şi, în al doilea rând, să colaboreze cu 

Ministerul sănătăţii. 

 

Anexa 2 a HG nr. 934 din 15.08.2007 este studiată mai jos. 

 

Testul de conformitate cu acquis-ul: art.2.1.c stabileşte excepţii care nu există în directivă şi ar trebui, 

deci, eliminate; în mod similar, art. 60 introduce o formă mai uşoară de monitorizare pentru sursele de 

apă mai mici, care ar trebui eliminată, deoarece nu are echivalent în directivă. 

 

Testul de complexitate: art. 68 prevede doar că toate normele contrare HG se abrogă; acestea ar 

trebui să fie specificate, astfel încât să nu apară nici o îndoială cu privire la domeniul de aplicare a HG. 

 

Testul de eficienţă: 

 

 Ministerul sănătăţii trebuie să elaboreze legislaţia secundară privind monitorizarea calităţii apei 

potabile (art.14); întrebarea este dacă există un temei legal suficient pentru a asigura acea 

monitorizare, aşa cum prevede directiva 
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 Centrele de sănătate publică au sarcina de punere în aplicare (art. 23-25), dar oferă oare 

legislaţia secundară un temei suficient pentru a "interzice sau restrânge" utilizarea apei, aşa 

cum prevede directiva? 

 Art.35 limitează utilizarea floculanţilor ... la ceea ce este necesar, dar această prevedere nu 

este susţinută de măsuri, cum ar fi asigurarea calităţii, cerute de directivă 

 Îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare este agravată de definirea vagă a infracţiunilor 

(art. 47); o lege trebuie să fie foarte precisă în descrierea încălcărilor care constituie 

infracţiuni; "nullum crimen lege" este piatra de temelie a unui stat de drept 

 

Testul de proporţionalitate: 

 

 Ministerul Sănătăţii trebuie să elaboreze legislaţia secundară care reglementează "filtrele, 

materialele şi substanţele" care intră în contact cu apa potabilă. Reglementarea acestei 

chestiuni este disproporţionată: reglementarea calităţii apei potabile ar fi suficientă, fiindcă 

acesta este singurul lucru care contează 

 În mod similar, supunerea instalaţiilor de îmbuteliere a apei la o procedură de autorizare este 

disproporţionată, deoarece calitatea apei trebuie monitorizată oricum! 

 

2.4 HG nr. 1141/2008 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane 
 

Această HG a fost emisă pentru a face ca legislaţia naţională să fie compatibilă cu acquis-ul, în 

special cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (EAUU). Cu toate acestea, domeniul 

său de aplicare este puţin diferit şi cele două documente nu sunt întotdeauna uşor de 

comparat. 

 

Testul de conformitate cu acquis-ul: 

 

 În centrul Directivei privind EAUU se află obligaţia statelor membre de a planifica şi de 

a construi staţii de epurare a apelor uzate. În HG, Guvernul s-a angajat doar să 

elaboreze un plan de acţiuni. Totuşi, această discrepanţă nu este incompatibilă cu 

abordarea "graduală" spre armonizare. 

 Există unele concepte care nu sunt aliniate exact cu acquis-ul; definiţia ”zonelor 

sensibile” este, de exemplu, mult mai elaborată în Directivă. 

 Valorile limită sunt definite într-un mod diferit. 

 

Testul interesului comun: Cerinţa de conformitate în termen de trei ani nu pare foarte realistă. 

 

Testul de concizie şi claritate: există multe prevederi tehnice care ar fi mai bine să fie 

prezentate în anexe. 

 

2.5     Legislaţia secundară din domeniul apei care urmează să fie elaborată 
 

Proiectele nu sunt încă disponibile, dar un test de calitate al temeiului juridic unic poate fi deja aplicat. 

Se pare că unele acte ale legislaţiei secundare se vor baza pe mai multe dispoziţii ale legislaţiei 

primare. Acest lucru va trebui clarificat în primele etape de elaborare. Mai mult, cerinţa de aliniere a 

legislaţiei secundare existente emise până în prezent este destul de ciudată, fiindcă această legislaţie 

a fost emisă în conformitate cu legislaţia abrogată. Poate fi considerată o astfel de prevedere drept 

temei juridic suficient de solid pentru a "recicla" legislaţia secundară în vigoare? 
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Aşa cum s-a menţionat la punctul 2.2 de mai sus (în testul de subsidiaritate), ar fi mai bine să se 

permită autorităţii de reglementare să elaboreze legislaţia secundară (sau, poate, jurisprudenţa), în 

conformitate cu proiectul Legii privind serviciile publice de apă, ș i nu Guvernului. De asemenea, s-ar 

putea pune întrebarea dacă un regulament-cadru este de dorit, sau chiar necesar, ca legislaţie 

secundară. Cu siguranţă, regulamentul-cadru nu ar trebui să se refere la principii, drepturi şi obligaţii. 

Acestea ar trebui să fie discutate la un nivel mai înalt. 
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3. Concluzii - Recomandări 

În ceea ce priveşte proiectul Legii apelor, studiul acesteia sugerează faptul că unele aspecte au fost 

lăsate în aşteptare sau nu au fost suficient investigate. Revizuirea acestor aspecte ar putea constitui 

primul pas, înainte de a continua procesul de elaborare a legii. 

 

În ceea ce priveşte proiectul Legii privind serviciile publice de apă, există neconcordanţe şi neclarităţi. 

Rolul părţilor interesate menţionate ar trebui clarificat. Repartizarea chestiunilor între lege, legislaţia 

secundară, reglementările emise de autoritatea de reglementare şi contracte ar trebui, de asemenea, 

revizuită. Punctul forte al acestui proiect de lege este implicarea unei autorităţi de reglementare. Dacă 

dispune de resurse suficiente, activitatea acestei instituţii ar trebui să fie propice îmbunătăţirii calităţii 

serviciilor de apă. Punctul slab al proiectului de lege este insistenţa pe dreptul de proprietate şi 

controlul public, care va inhiba implicarea sectorului privat şi a investiţiilor private. 

 

În ceea ce priveşte Legea nr. 272-XIV/1999 ș i HG nr. 934/2007, pentru a menţine acquis-ul transpus 

din HG ar trebui să se aibă în vedere adaptarea Legii şi/sau actualizarea HG ș i transformarea ei într-o 

lege. Tocmai de aceea, dispoziţiile din HG ar trebui să fie revizuite ș i ele, pentru a elimina unele 

derogări care nu sunt prevăzute în directivă. Acestea ar trebui să devină mai eficiente printr-o 

consolidare a prevederilor penale şi a statutului autorităţilor sanitare. 

 

O recomandarea ar fi să se enumere acum principalele concepte juridice utilizate, precum şi 

chestiunile care sunt reglementate. După examinarea documentelor de fond la nivel naţional şi 

european, ar trebui să se elaboreze o foaie de parcurs pentru continuarea activităţii, în spiritul 

recomandărilor din Partea I a acestui raport. 

 

Beneficiarul poate să se bazeze pe consultant pentru asistenţă. Pentru activităţile de elaborare a 

legislaţiei, echipa de proiect va discuta cu angajaţii Ministerului mediului documentele de fond, va 

revizui directivele relevante, astfel încât să ajungă la o înţelegere profundă a cerinţelor din acestea, va 

revizui legile ș i condiţiile locale, va efectua o analiză a impactului de reglementare (AIR), cu accent pe 

aspectele esenţiale, şi se va consulta cu părţile interesate. Atunci când trebuie elaborate acte 

legislative, un "pachet legislativ", care constă din proiectele legislative ș i un memorandum explicativ 

cu o justificare, observaţiile articol-cu-articol, o evaluare de impact, un rezumat al reacţiilor părţilor 

interesate şi modul în care acestea au fost abordate, o evaluare a calităţii, un raport de armonizare, 

precum şi o descriere a măsurilor propuse pentru monitorizarea implementării legislaţiei propuse. 

 

Factori importanţi în acest proces sunt traducerile de calitate ale textelor juridice din Republica 

Moldova. Consultantul a conceput o metodologie interactivă de îmbunătăţire de către utilizatori, cu o 

fişă bibliografică, care ţine evidenţa proiectelor succesive şi conţine meta-date despre traduceri. Cu 

titlu de exemplu, o astfel de traducere este anexată la prezentul raport. Reacţiile la aceasta sunt 

solicitate şi binevenite. 
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