
 
 
Către:  Dlui Dumitru ALAIBA, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării  

              
Nr. 10/23-EC din 6 martie 2023 

 
Ref: proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieței și 
conformitatea produselor (nr. unic 992/ME/2022) 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Asociația Businessului European (EBA Moldova), urmare a consultărilor publice demarate și promovării 
modificărilor la Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 
supravegherea pieței și conformitatea produselor și comunică următoarele.   
 
Urmare a examinării proiectului Legii privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, vă prezentăm 
lista propunerilor și comentariilor după cum urmează: 
 
La art. 1 alin.(1) al proiectului de lege se propune substituirea cuvintelor „întră sub incidența” cu cuvintele 
„cad sub incidența”. Această propunere este valabilă și pentru textul altor articole al prezentului proiect în 
care se utilizează cuvintele „întră/intră sub incidența”. 
 
Având în vedere că, prezenta lege transpune Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, considerăm oportun 
completarea art. 3 cu următoarele noțiuni, având în vedere că, în conținutul proiectului de lege se face 
referire la acestea: 
1.„rechemare” înseamnă orice măsură care are drept scop returnarea unui produs care a fost deja pus la 
dispoziția utilizatorului final;  
2.„retragere” înseamnă orice măsură care are drept scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unui 
produs în lanțul de aprovizionare; 
 
Art. 4 lit. c) se propune după cuvântul „coerența” să fie completat cu cuvintele ”, cooperarea, neconcurența 
și confidențialitatea”. Se propune completarea textului proiectului de lege cu aceste trei principii, or 
Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
supravegherea pieței și conformitatea produselor, precum și Regulamentul CE nr. 765/2008, fac referire la 
cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței, neconcurența acestora în executarea atribuțiilor, 
precum și realizarea schimbului de informații între autoritățile de supraveghere a pieței și utilizarea 
elementelor de probă a rezultatelor investigațiilor, cu respectarea principiului confidențialității. 
 
La art. 13 alin.(1) lit. g) se propune substituirea cuvântului „competințele” cu cuvântul „competențele”, or 
este o greșeală tehnică. Iar la alin.(5) urmează a fi formulat și indicat corect „spre aprobare autorității publice” 
sau „pentru aprobare autorității publice”, or la moment este indicat greșit „se prezintă spre pentru 
aprobare”. 
 
Art. 14 în denumire urmează a fi indicat corect „pieței”, la moment este indicat „piețe”. 
 
La fel în conținutul art. 14 alin. (6) se propune reformularea lit. b) și anume „ proceduri în vederea verificării 
întreprinderii măsurilor corective, care au fost puse în seama agenților economici”. 
 
În conținutul art.15 alin.(3) lit. c) se propune substituirea cuvântului „luate” cu cuvântul „întreprinse”. 
 



 
Art. 17 alin. (4) pct. 9 se propune a se exclude această prevedere. Propunerea dată susține poziția expusă de 
Ministerul Justiției, precum că, dreptul autorităților de a constata și examina contravenții urmează a fi indicat 
expres în conținutul Codului Contravențional și nicidecum în prezenta lege. 
 
Cât privește pct. 4, 5 și 6 al alin.(4) din art. 17, considerăm oportun a reformula textul acestora sau de a 
concretiza acțiunile ce pot fi întreprinse de Autoritățile de supraveghere a pieței, precum și temeiurile legale. 
La fel, se propune completarea proiectului de lege cu articole ce prevăd drepturile și obligațiile atât a 
Autorităților de supraveghere a pieței cât și a agenților economici în procesul de efectuare a controalelor în 
vederea verificării conformității produselor. Or, formularea actuală este totalmente în detrimentul agenților 
economici, deoarece ar afecta activitatea ultimilor prin acțiunile nelimitate din punct de vedere legal al 
autorităților de supraveghere a pieței. 
 
Art. 19 alin. (3) se propune a indica corect „acțiunii care urmează a fi luată”, la moment este indicat cuvântul 
„luat”. 
 
Art. 22 prevede desemnarea unui laborator de testare, care oferă servicii doar autorităților de supraveghere 
a pieței, pe când Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 
privind supravegherea pieței și conformitatea produselor nu conține o astfel de prevedere. La art. 21 al 
regulamentului respectiv prevede desemnarea instalațiilor de testare. Respectiv, considerăm oportună 
revizuirea conținutului art. 22 în vederea transpunerii corecte a prevederilor Regulamentului. 
 
Art. 23 alin. (4) se propune substituirea formulării „pentru orice investigația” cu indicarea corectă „pentru 
orice investigație”. 
 
Art. 28 alin.(1) și alin.(2) se propune a se completa cu următoarea formulare: „Acest fapt urmează a fi adus 
la cunoștința agentului economic ce intenționează să plaseze pe piață produsul respectiv, în strictă 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare”. 
 
În textul proiectului de lege se indică „informează Comisia Europeană”, „desemnate de Comisia Europeană”, 
astfel considerăm oportună substituirea autorității din Uniunea Europeană cu autoritatea competentă 
desemnată de către Republica Moldova, or la momentul actual Republica Moldova nu are obligația de a 
informa Comisia Europeană, având în vedere că, RM are statut de „țară candidat”. 
 
În conținutul pct. 6 a Notei Informative asupra proiectului Legii, se propune indicarea corectă a denumirii 
Legii nr. 131/2012, și anume substituirea cuvântului „antreprenoriale” cu cuvintele „de întreprinzător”, iar în 
denumirea Legii nr. 102/2017 se propune substituirea cuvântului „diapozitivele” cu cuvântul „dispozitivele”. 
 
Rămânem la dispoziția Dumneavoastră pentru clarificări necesare și mizăm pe abordarea obiectivă în 
suportul mediului de afaceri din Republica Moldova. 
 
Cu respect, 
 
Mariana RUFA, 
Director Executiv 
Asociația Businessului European 
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