RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind identificarea şi înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ş.a.; Legea privind
activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39)
(înregistrat în Parlament cu numărul 330 din 28 August 2014)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a vulnerabilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind identificarea şi înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ş.a.; Legea privind
activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39) prin prisma drepturilor omului.

Evaluarea generală
1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art.
6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul actului (potrivit proiectului şi/sau notei informative).
Potrivit notei informatice proiectul
propus are scopul ajustării prevederilor Legii nr. 231/20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea
animalelor, Legii nr.221/19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară cu Legea nr.982/11.05.2000
privind accesul la informaţie şi Legea nr.71/22.03.2007 cu privire la registre. La fel, modificările au scopul
de a genera noi clarităţi atît pentru solicitanţii de informaţii, cît şi pentru furnizorii acestora.
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conţine nici o argumentare pentru
promovarea proiectului. Nota informativă nu conţine toate elementele unei fundamentări necesare
proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001.
Autorul, în nota informativă, nu subliniază finalităţile urmărite la elaborarea proiectului şi nu
argumentează necesitatea promovării acestui proiect de lege. La fel, autorul nu descrie modificările şi
completările propuse, precum şi nu motivează necesitatea acestora.
Reieşind din importanţa şi consecinţele acestui proiect de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare
instituţiilor publice de specialitate, societăţii civile pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele,
sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie
anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23,
alin.(2) lit.e) din Legea privind actele legislative.
Lipsa argumentării detaliate privind implementarea proiectului nu poate fi explicată, deoarece se propune
un proiect de lege care, în procesul de realizare, va genera unele probleme procedurale de aplicare a
prevederilor sale.
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5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:
Drepturi si libertăţi social-economice:
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia (art.46 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi social-politice:
Dreptul la informaţie (art. 34 din Constituţia RM)

Evaluarea de fond a proiectului
6. Respectarea principiului transparenţei este asigurată suficient.
Proiectul de lege a fost plasat pe
site-ul Parlamentului. Toate persoanele interesate au avut posibilitatea să-şi expună opinia vis-a-vis de
acest proiect. Considerăm că, în acest fel, a fost respectată transparenţa decizională. Din lipsa
informaţiilor şi neidentificarea sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice, nu
cunoaştem dacă societatea civilă, pînă la momentul de faţă a participat sau nu la elaborarea şi
examinarea acestuia.
7. Respectarea principiului participării este asigurată suficient.
Reieşind din prevederile art.7 din
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt
obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul
decizional.
Potrivit art. 49/1 din Regulamentul Parlamentului comisia permanentă sesizată în fond asigură
consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin
organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de
legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional. Comisia permanentă sesizată în fond
stabileşte procedura de consultare a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative ţinînd cont
de caracterul proiectului, de preocuparea părţilor interesate pentru subiectul abordat, de alte aspecte
relevante. Totodată, aceasta dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei
recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul
decizional.
Proiectul de lege a fost plasat pe site-ul Parlamentului. Toate persoanele interesate au avut posibilitatea
să-şi expună opinia vis-a-vis de acest proiect. Considerăm că, în acest fel, a fost respectat principiul
participării.
8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată.
Proiectul nu conţine prevederi care ar
stabili mecanisme de control al instituţiilor publice sau prevederi ce se referă la posibilitatea persoanelor
interesate să solicite de la autoritatea publică oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea
deciziilor şi acţiunilor, precum şi posibilitatea acestora la aplicarea de sancţiuni autorităţii publice pentru
performanţe slabe. Însă, actele normative de bază conţin prevederi care ar permite persoanelor
interesate să solicite de la autorităţile publice informaţii şi explicaţii precum şi să-şi apere interesele sale
legitime.
9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituţionale. Proiectul/actul
normativ este conform Constituţiei.
În procesul expertizării nu s-au stabilit careva încălcări ale
prevederilor din Constituţia Republicii Moldova.
10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislaţiei corelative. Proiectul/actul normativ
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este conform legislaţiei corelative.
Proiectul propus spre expertizare este compatibil cu prevederile
actelor legislative şi normative care reglementează domeniul în cauză.
11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaţionale. Proiectul/actul
normativ este conform standardelor internaţionale.
Proiectul actului normativ nu face referire expresă
la careva standarde internaţionale, însă la elaborarea şi adoptarea actelor de bază legiuitorul a ţinut cont
de legislaţia Uniunii Europene şi celei internaţionale.
În acest context dorim să menţionăm că, domeniul de identificare şi evidenţă a animalelor în Uniunea
Europeană se reglementează prin Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1992 privind
identificarea şi înregistrarea animalelor, Regulamentul (CE) NR. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie
2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE etc.
12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei Curţii Constutiţionale. Nu există
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ
expertizat.
Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu a demonstrat existenţa unor hotărîri
consacrate expres domeniului abordat de proiect.
13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă
a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.
În procesul
examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul
sesizării la CtEDO, în partea ce ţine de garantarea protecţiei şi confidenţialităţii informaţiilor, cît şi
integrităţii datelor din registrele de stat ale animalelor.
14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă
drepturile/libertăţile.
Proiectul actului normativ expertizat respectă drepturile şi libertăţile
persoanelor la libera asociere, precum şi dreptul la desfăşurarea liberă a comerţuli şi activităţii de
întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de
producţie.
15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Proiectul nu
influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît
asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.

Concluzii
Proiectul de lege supus expertizei este elaborat în vederea fortificării cadrul legislativ de domeniul
agro-industrial, de consolidarea şi integrarea resursei informaţionale agricole la resursa informaţională a
statului, precum şi în vederea ajustării cadrului legislativ existent la noile prevederi legislative.
În principiu, acesta corespunde cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Convenţiei pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Directivei 92/102/CEE a Consiliului din 27
noiembrie 1992 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, Regulamentului (CE) NR. 21/2004 al
Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor
din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor
92/102/CEE şi 64/432/CEE etc.
Proiectul de lege nu dezavantajează în nici un fel un gen în favoarea altuia. În procesul examinării
proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la
Curtea Constituţională sau la CtEDO.
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