No.

Denumirea actului UE

Termen de transpunere
conform AA

ANEXA XVI La acest acord lista legislaţiei pentru armonizare
Statut: transpus -1;
Actul prin a fost transpus
Responsabil
transpus partial-0,5
CADRUL LEGISLATIV ORIZONTAL PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR

1

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru
comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei
93/465/CEE a Consiliului

2

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3
decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor

2014

0,5

3

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la
răspunderea
pentru produsele cu defect

2012

1

4

Regulamentul (UE) nr 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind standardizarea europeană din 25 octombrie 2012.

2015

1

5

Directiva 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre referitoare la unitățile de măsură astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2009/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

2015

1

Apropiate la data intrării în
vigoare a Legii nr. 235 din 1
decembrie 2011

1

Poziţia UE

Comentarii

Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind
supravegherea pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor nealimentare
Legea nr. 231 din 10 decembrie 2015
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Legea nr. 422 din 12
decembrie 2006 privind securitatea
generală a produselor)
Hotărîrea Guvernului nr. 1054 din
15.09.2016 cu privire la gradele de risc
pentru produsele nealimentare şi criteriile
de atribuire a acestora
Hotărîrea Guvernului nr. 964 din
09.08.2016 cu privire la Consiliul
coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Lege nr.422-XVI din 22.12.2006 privind
securitatea generală a produselor
Legea nr. 231 din 10.12.2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte
legislative

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În scopul implementării au fost aprobate HG nr 1116/2016
HG nr. 964/2016
Tabelul de concordanță și textul Legii nr. 422/2006; cu modificările ulterioare au fost transmise în luna ianuarie 2017 către
Comisia Europeană (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) spre examinare. Comentariile Comisiei au fost
primite in luna august 2017. Explicațiile MEI au fost transmise către DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs în
luna septembrie 2017. Discuțiile privind corespunderea legislației orizontale a RM au fost inițiate la VC din 14.12.2017, ca
rezultat experții UE s-au expus pozitiv asupra problemelor abordate. Comisia urma pînă la data de 01.02.2018 să se expună oficial
asupra gradului de transpunere.

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Tabelul de concordanță și textul Codului Civil; cu modificările ulterioare au fost transmise în luna ianuarie 2017 către Comisia Europeană
(DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) spre examinare. Comentariile Comisiei au fost primite in luna august 2017.
Explicațiile MEI au fost transmise către DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs în luna septembrie 2017. Discuțiile
privind corespunderea legislației orizontale a RM au fost inițiate la VC din 14.12.2017, ca rezultat experții UE s-au expus pozitiv asupra
problemelor abordate. Comisia urma pînă la data de 01.02.2018 să se expună oficial asupra gradului de transpunere.

Legea nr.184 din 11 iulie 2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte
legislative (Codul civil). Intrarea în
vigoare 16.11.2012 (3 luni de la
publicare).
Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la
standardizarea națională
Hotărîrea Guvernului nr. 909 din
05.11.2014 cu privire la aprobarea
unităţilor de măsură legale

Ministerul Economiei și
Infrastructurii
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În scopul implementării au fost adoptate HG nr. 969/2016
HG nr. 1213/2016

HG nr. 1213/2016

LEGISLAȚIA BAZATĂ PE PRINCIPIILE NOII ABORDĂRI CARE PREVĂD
MARCAJUL CE

1

Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la
echipamentele
electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2

Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16
septembrie 2009 referitoare la recipientele simple sub presiune

3

Regulamentul (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din
9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului

2015

0,5

4

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15
decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la
compatibilitatea
electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE

2015

1

2015

2015

1

1

Realizat
HG nr. 745 din 26.10.2015 pentru
aprobarea Reglementării tehnice „punerea
la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor
electrice destinate utilizării în cadrul unor
anumite limite de tensiune”.
Realizat
A fost aprobat Ordinul nr. 47 din
28.03.2016 cu privire la aprobarea
Planului de implementare a Reglementării
tehnice privind echipamentele electrice
destinate utilizării în cadrul unor anumite
limite de tensiune.
Hotărîrea Guvernului nr.368 din 12 iunie
2015 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Recipiente simple
sub presiune”
Ordinul Ministerului Economiei nr. 150
din 29.09.2015 Cu privire la aprobarea
Hotărîrea Guvernului nr. 807 din
29.10.2015 pentru aprobarea
Reglementării tehnice „Compatibilitatea
electromagnetică a echipamentelor”
Notă: HG 807/2015 transpune Directiva
2014/30/UE
Ordinul Ministerului Economiei nr. 168
din 11.08.2016 cu privire la aprobarea
Listei standardelor armonizate la
Reglementarea tehnică „Compatibilitatea
electromagnetică a echipamentelor”
Hotărîrea Guvernului nr. 807 din
29.10.2015 pentru aprobarea
Reglementării tehnice „Compatibilitatea
electromagnetică a echipamentelor”

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Tabelul de concordanță și textul HG 745/2015 au fost transmise în luna ianuarie 2017 către Comisia Europeană (DG Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs) spre examinare. În scopul implementării a fost aprobat ordinul nr. 47 din 28.03.2016 230 din
08.12.2016 cu privire la aprobarea listei standardelor armonizate la Reglementarea tegnicăA fost aprobat Ordinul nr. 47 din 28.03.2016
230 din 08.12.2016 cu privire la aprobarea listei standardelor armonizate la Reglementarea tegnică

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 150 din 29.09.2015 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi
Mediului

Prin H.G. nr.913/06.11.2014 și H.G. 913/25.07.2016 a fost realizată transpunerea parțială a
Regulamentul (UE) nr 305/2011. De asemenea, transpunerea parțială a regulamentului
respectiv va fi asigurată odată cu adoptarea Codului urbanismului si construcțiilor. Proiectul în
cauză a fost adoptat în prima lectură la 03.03.2017 și actualmente, se pregătește pentru a fi
examinat în lectura a doua.

Ministrul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor Ministerul
Economiei și Infrastructurii

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 168 din 11.08.2016 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

5

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție

2015

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 1289 din
02.12.2016 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind
echipamentul individual de protecţie

Ministerul Afacerilor Interne

6

Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele
consumatoare de combustibili gazoși

2016

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1329/2016 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili
gazoşi”

Ministerul Economiei și Infrastructurii

7

Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie
2000 privind instalațiile pe cablu care transportă persoane

1

Hotărîrea Guvernului nr.744 din
22.10.2015 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind instalaţiile
pe cablu care transportă persoane
Ordinul Ministerului Economiei nr. 04 din
18.01.2016 cu privire la aprobarea Listei

Ministerul Economiei și Infrastructurii

8

Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și
sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 1407 din
28.12.2016 pentru aprobarea
Reglementarii tehnice cu privire la
echipamentele şi sistemele de protecţie
destinate utilizării în medii potenţial
explozive

9

Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea
dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz
civil Decizia Comisiei 2004/388/CE din 15 aprilie 2004 privind un transfer
intracomunitar de explozibili Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie
2008 de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de
identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil.

2015

10

Directiva Parlamentului European și a Consiliului 95/16/CE din 29 iunie 1995
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare

2016

11

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai
2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
(reformată)

2015

2015

2015

0,5

1

1

12

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare

13

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele
medicale
Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active
implantabile Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

2015

1

14

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de
randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustibil lichid sau gazos

2017

1

15

Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind instrumentele de cântărire neautomate Armonizarea Directivei
2009/23/CE cu prevederile model ale Deciziei 768/2008/CE

2014

1

16

Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub
presiune

2017

1

2014

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 1324 din
08.12.2016 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind cerinţele
esenţiale de securitate ale explozibililor
de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă
şi controlul explozibililor de uz civil
Notă: HG 1324/2016 transpune Directiva
2014/28/UE
Hotărîrea Guvernului nr. 8 din
20.01.2016 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind
Hotărîrea Guvernului nr.130 din 21
februarie 2014 Cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Maşini industriale
Ordinul Ministerului Economiei nr. 4 din
20.01.2015 cu privire la aprobarea Listei
standardelor conexe la Reglementarea
tehnică “Maşini industriale”

Hotărîrea Guvernului nr. 408 din
16.06.2015 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de
măsurare

În scopul implementării a fost aprobat ordinul Ministerului Economiei nr. 03 din 04.01.2017 cu privire la aprobarea Listei standardelor
armonizate la Reglementarea tehnică

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 04 din 18.01.2016 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

Ministerul Afacerilor
Interne

Ministerul Afacerilor
Interne

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 4 din 20.01.2015 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Proiectul este parțial compatibil fiindcă nu au fost transpuse prevederile ce țin de
competențele statelor membre UE

Legea nr. 102 din 09 iunie 2017 cu privire
la dispozitivele medicale
Hotărîrea Guvernului nr. 418 din
Ministerul Sănătății, Muncii
05.06.2014 pentru aprobarea
și Protecţiei Sociale
Regulamentului privind condiţiile de
plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale
Hotărîrea Guvernulu nr. 428 din
Ministerul Economiei și
15.07.2009 cu privire la aprobarea
Infrastructurii
Hotărîrea Guvernului nr. 267 din
8.04.2014 pentru aprobarea Reglementării
tehnice privind aparatele de cîntărit
isterul Economiei și Infrastructurii
neautomate
Notă: HG nr. 267/2014 transpune
Hotărîrea Guvernului nr. 1333 din
14.12.2016 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind punerea la isterul Economiei și Infrastructurii
dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 08 din 17.01.2017 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 07 din 17.01.2017 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

17

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie
18 luni de la intrarea in vigoare
1999 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicații
al prezentului acord
și recunoașterea reciprocă a conformității acestora

18

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994
de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor
membre referitoare la ambarcațiunile de agrement

2015

0

19

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie
2009 privind siguranța jucăriilor

2015

1

20

Directiva 2007/23EC a Parlamentului European și a Consiliului din 23/5/2007
privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice

1

Directiva Parlamentului European și a Consiliului European 94/62/CE din 20
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

0,5

Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 23
noiembrie 2007 pentru aprobarea
Reglementării tehnice „Echipamente
radio, echipamente terminale de
telecomunicaţii şi recunoaşterea
conformităţii acestora”

Hotărîrea Guvernului nr. 808 din
29.10.2015 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind siguranța
jucăriilor

Ministrul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
Lipsă progres în trimestrul II 2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului se află în proces de elaborare.

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În cazul ordinului Ministerului Economiei nr. 231 din 08.12.2016 (lipsa expertizei de
compatibilitate și a TC)

Ministerul Afacerilor
Interne

A fost elaborată şi adoptată legea nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor
pirotehnice. Potrivit prevederilor art. 27 şi 30 ale legii prenotate, supravegherea şi controlul
privind respectarea regimului articolelor pirotehnice se realizează de către Ministerul
Afacerilor Interne, prin intermediul organului supraveghere de stat a măsurilor contra
incendiilor şi astfel ţine de competenţa Inspectoratului General Situaţii de Urgenţă al MAI,
care a elaborat şi la moment promovează un proiect de hotărâre de Guvern privind punerea în
aplicare a Legii nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

Legea nr. 143 din 17.07.2014 privind
regimul articolelor pirotehnice
2015

0,5

Notă: Legea 143/2014 transpune Directiva
2013/29

Directivele bazate pe principiile noii abordări sau ale abordării globale, dar care nu prevăd marcajul CE

2

Directiva 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele
sub presiune transportabile

2015

2016

0,5

0,5

Legea nr.209/2016 privind deşeurile.
Hotărîrea Guvernului nr. 1094 din
19.12.2017 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind
echipamentele sub presiune transportabile
Notă: HG nr. 1094/2017 transpune
Directiva 20010/35

MADRM

Transpus parţial în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile. De asemenea, este
transpus în proiectul H.G. pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de
ambalaje, care este la etapa de traducere pentru expedierea Guvernului spre aprobare.

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Produse cosmetice

1

Regulamentul (CE) nr 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

2015

0,5

2

Prima Directivă 80/1335/CEE a Comisiei din 22 decembrie 1980 privind
apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la metodele de analiză
necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice

2015

1

3

A doua Directivă 82/434/CEE a Comisiei din 14 mai 1982 privind apropierea
legislațiilor statelor membre cu privire la metodele de analiză necesare pentru
verificarea compoziției produselor cosmetice

2015

1

4

A treia Directivă 83/514/CEE a Comisiei din 27 septembrie 1983 privind
apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la metodele de analiză
necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice

2015

1

5

A patra Directivă 85/490/CEE a Comisiei din 11 octombrie 1985 privind
apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la metodele de analiză
necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice

2015

1

6

A cincea Directivă 93/73/CE a Comisiei din 9 septembrie 1993 privind
metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor
cosmetice

2015

1

7

A șasea Directivă 95/32/CE a Comisiei din 7 iulie 1995 privind metodele de
analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice

2015

1

8

A șaptea Directivă 96/45/CE a Comisiei din 2 iulie 1996 cu privire la metodele
de analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetic

2015

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din 02
noiembrie 2016 „Pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind produsele
cosmetice”
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
Anexa nr. 7 la Hotărîrea Guvernului
nr.1207 din 2 noiembrie 2016 „Pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice”
CONSTRUCȚIA DE AUTOVEHICULE

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului Ministerul
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și

1. Autovehiculele și remorcile acestora
1.1 Omologarea de tip

1

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5
septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice
separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)

2

Regulamentul (CE) nr 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește
protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare
a
Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și

2016

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier.
Poiectul HG este în proces de elaborare

Ministerul Economiei și Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului.

1.2 Cerințele tehnice armonizate

2017

0

3

4

5

6

Regulamentul (CE) nr 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de
hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE
Regulamentul (CE) nr 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu
privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și privind accesul la
informațiile
f i
l nr 692/2008
i dini 18 iulie hi
l punere
i d îndifi
Regulamentul
(CE)
2008l de
aplicare și de
modificare a Regulamentului (CE) nr 715/2007 al Parlamentului European și al
Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele
comerciale (euro 5 și euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la
i
i
hi l l
Regulamentul (CE) nr 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a
autovehiculelor, a remorcilor acestora și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate

2017

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului.
Proiectul HG este în proces de elaborare

2018

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului.

2018

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului
În proces de realizare proiectul HG este în proces de elaborare.

2018

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului.
Proiectul HG este în proces de elaborare.
În proces de realizare
A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului se află în proces de elaborare

7

Regulamentul (CE) nr 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 iunie 2007privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește
emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele
uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informațiile
referitoare la repararea şi întreținerea vehiculelor

2018

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

8

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de
reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei
70/156/CEE a Consiliului

2018

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
Lipsă progres trimestrul II 2016
Proiectul Hotărîrii Guvernului se află în proces de elaborare.

9

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai
2006 referitoare la utilizarea de sisteme mobile de climatizare la autovehicule și
de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

2015

0

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

În proces de realizare
Regulamentului a fost elaborat și supus avizării instituțiilor interesate (la moment este supus
expertizei anticorupție a CNA și expertizei de compatibilitate a Centrului Național de
Armonizare a Legislației)..

2. Autovehiculele cu două sau trei roți
2.1 Omologarea de tip

1

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie
2002 privind omologarea de tip a autovehiculelor cu doua sau trei roți și de
abrogare a
Directivei 92/61/CEE a Consiliului

2015

2

Directiva 93/14/CEE a Consiliului privind sistemul de frânare
al autovehiculelor cu două sau trei roți

2017

3

Directiva 2009/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatorilor
autovehiculelor cu două sau trei roți

2017

4

Directiva 93/30/CEE a Consiliului privind dispozitivele de
avertizare sonoră pentru autovehicule cu două sau trei roți

2017

5

Directiva 2009/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind suporții articulați pentru autovehiculele cu două roți

2017

6

Directiva 2009/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind dispozitivile de susținere pentru pasageri montate pe
autovehiculele cu două roți

2017

7

Directiva 93/33/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție destinate
prevenirii utilizării neautorizate a autovehiculelor cu două sau trei roți

2017

8

Directiva 2009/139/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25
noiembrie 2009, privind inscripționările legale pentru autovehiculele cu două
sau trei roți

2017

9

Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
pe autovehicule cu două sau trei roți

2017

10

Directiva 93/93/CEE a Consiliului privind masele și dimensiunile
autovehiculelor cu două sau trei roți

2017

11

Directiva 2009/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate
laautovehiculele cu două sau trei roți

2017

12

Directiva 95/1/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind viteza
maximă constructivă, cuplul maxim și puterea maximă netă a autovehiculelor cu
două sau trei roți

2017

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

0

În proces de realizare/ restanță
1. A fost introdus art.39 (Omologarea și Certificarea) în Legea nr.131-XVI din 07.06.2007
privind siguranța traficului rutier. Alte amendamente la legea 131 din 7 iunie 2007 urmează a
fi efectuate conform calendarului

2.2 Cerințele tehnice armonizate

În proces de realizare
Proiectul Hotărîrii Guvernului se află în proces de elaborare.

13

Directiva 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind unele
componente și caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roți

2017

14

Directiva 2000/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
vitezometrele pentru autovehiculele cu două sau trei roți și de modificare a
Directivei 92/61/CEE a
Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți

2017
3. Tractoarele agricole sau forestiere pe roți
3.1 Omologarea de tip

1

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și
a echipamentului
remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor
tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE

În proces de realizare
Directivele respective se abrogă începînd cu 1 ianuarie 2016 şi se substituie prin
Regulamentul UE nr.167/2013
La 22 iunie curent, a fost organizata o sedinta GL de lucru pe TBT, in cadrul Ministerului
Economiei, referitor la transpunerea Regulamentului nr. 167/2013.

2017

3.2 Cerințele tehnice armonizate

2

Directiva 2009/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind unele componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau
forestiere pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

3

Directiva 2009/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 cu privire la viteza maximă prin construcție și la platformele de încărcare
ale tractoarelor
agricole sau forestiere pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

4

Directiva 2009/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

2016

5

Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la
câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau
forestiere pe roți

2017

6

Directiva 2009/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind mecanismul de direcție al tractoarelor agricole sau forestiere pe
roți

2016

7

Directiva 2009/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de tractoarele agricole
sau forestiere (compatibilitate electromagnetică)

2016

8

Directiva 76/432/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la sistemul de frânare al tractoarelor agricole sau forestiere
pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

9

Directiva 76/763/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la scaunele de însoțitor la tractoarele agricole sau forestiere
pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

10

Directiva 2009/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau
forestiere pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

11

Directiva 2009/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor
agricole sau forestiere pe roți

2016

12

13

14

15

16

Directiva 77/537/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de
poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau
forestiere
Directiva 78/764/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau
forestiere pe roți
Directiva 2009/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă
pe
tractoarele agricole sau forestiere pe roți
Directiva 2009/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare
luminoasă ale
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți
Directiva 2009/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie
2009 privind dispozitivele de remorcare și de mers înapoi ale tractoarelor
agricole sau
forestiere pe roți

2016

2016

2016

2016

2016

17

Directiva 2009/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului ale 13 iulie
2009 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor
agricole sau forestiere pe roți (încercări statice)

2016

18

Directiva 80/720/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la spațiul de manevră, acces la postul de conducere și la ușile
și ferestrele
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

2016

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare
Alte instituții Subordonate

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

Neinițiat
Directivele respective se abrogă începînd cu 1 ianuarie 2016 şi se substituie prin
Regulamentul UE nr.167/2013.
La solicitarea MAIA în perioada 27 iunie-01 iulie 2017 s-a desfășurat misiunea TAIEX în
vederea transpunerii Regulamentului 167/2013. La 22 iunie 2017 curent în cadrul MEI a fost
organizată ședința GL pe TBT pentru clarificarea unor detalii în transpunerea Regulamentului
respectiv.

19

Directiva 86/297/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor agricole sau forestiere pe
roți și la protecția
acestora

2016

20

Directiva 86/298/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de
răsturnare, montate pe partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe
roți, cu ecartamentîngust

2016

21

Directiva Consiliului 86/415/CEE cu privire la instalarea, amplasarea,
funcționarea și identificarea comenzilor tractoarelor agricole sau forestiere pe
roți

2016

22

Directiva 87/402/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de
răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți,
cu ecartament îngust

2016

23

Directiva 89/173/CEE a Consiliului privind anumite componente și
caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

2016

24

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi
provenind de la
motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei

2016

0
Substanţe chimice

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Alte instituții Subordonate

1. REACH şi punerea în aplicare a REACH

1

Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentul
Consiliului (CEE) nr 793/93 și a Regulamentului (CE) nr 1488/94, precum și a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE

2013 - 2014

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

0

În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului.
În proces de realizare
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Substanţe Chimice a fost adus în concordanță cu modificările introduse în proiectul Legii
privind substanțele chimice în procesul de avizare.
În proces de realizare.
Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului DCFTA, care să ofere
asistență tehnică în elaborarea Regulamentului.
În proces de realizare
Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului DCFTA, care să ofere
asistență tehnică în elaborarea Regulamentului.
În proces de realizare

2

Regulamentul Consiliului (CE) nr 440/2008 din 30 mai 2008 de stabilire a
metodelor de testare în temeiul Regulamentului(CE) nr 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

2013 - 2014

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
i

Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului.
În proces de realizare
Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului DCFTA, care să ofere
asistență tehnică în elaborarea Regulamentului.

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

În proces de realizare
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului.
În proces de realizare
Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului DCFTA, care să ofere
asistență tehnică în elaborarea Regulamentului.

2. Produse chimice periculoase

1

Regulamentul (CE) nr 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

2016

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

2

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra
riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

2016

0

3

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie
2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice

2014

0,5

Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind
deşeurile. Hotărîrea Guvernului nr. 212
din 07.03.2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice

MADRM

4

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie
2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

2016

1

Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind
deşeurile. Hotărîrea Guvernului nr. 212
din 07.03.2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice

MADRM

5

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6
septembrie 2006 privind bateriile șiacumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori și de
abrogare a Directivei 91/157/CEE

2013 - 2014

0,5

Legea nr. 209/2016 privind deşeurile

MADRM

6

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB / PCT)

Apropiere realizată în 2009

0,5

Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.
H.G. nr.81/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind bifenilii
policloruraţi.

MADRM

7

Regulamentul (CE) nr 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a
Directivei 79/117/CEE

2013 - 2014

0,5

Legea nr. 209/2016 privind deşeurile

MADRM

În proces de realizare/restanță
A fost aprobat în cadrul Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
AIR-ul preliminar la proiectul de Lege. În baza obiecţiilor din AIR au fost solicitate de la
instituții informaţii privind lista întreprinderilor care cad sub incidența Directivei SEVESO.
Se lucrează asupra elaborării acestei liste și a proiectului legii.
În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului.
Restanță
Proiectul Legii privind deșeurile a fost discutat în cadrul comisiilor parlamentare în vederea
definitivării pentru lectura a II-a. La 18 mai 2016 a avut loc şedinţa cu deputaţii în Parlament
care au propus amendamente la proiectul Legii pentru a se ajunge la un consens asupra
acestora. În rezultat, proiectul a fost definitivat conform propunerilor deputaţilor și transmis
ulterior Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
(06.06.2016). Urmează a fi pregătit pentru adoptare în lectura a doua.

Transpus în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile şi în Hotărîrea Guvernului nr.
212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice

Transpus în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile şi în Hotărîrea Guvernului nr.
212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice
Transpus parţial în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile. La etapa de definitivare
este şi proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind baterii şi
acumilatori şi deşeurile de baterii şi acumulatori.

Transpus parţial în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile şi Hotărîrea Guvernului
nr.81 din 2 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi.
Actualmente se efectuează activităţile de modificare şi completare a unor prevederi din
Regulamentul în scopul aducerii în concordanţă cu legea privind deşeurile şi tratatele
internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Transpus parţial în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile. Proiectul Hotărîrii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind poluanţii organici persistenţi va fi
definitivat şi promovat spre aprobare după adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii privind
substanţele chimice.

3. Clasificarea, ambalarea și etichetarea

1

Regulamentul (CE) nr 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor
67/548/CEE și
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006

2013 - 2014

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

0

În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului.
În proces de realizare Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului
DCFTA, care să ofere asistență tehnică în elaborarea Regulamentului

4. Detergenții

1

Regulamentul (CE) nr 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
privind detergenții de abrogare a Directivei 73/404/CEE a Consiliului privind
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la detergenți

2013 - 2014

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

0

5. Îngrășăminte

În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016). Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la
13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în
condițiile unui consens asupra divergențelor expuse de aceste instituții asupra proiectului.
În proces de realizare
Ministerului Mediului va conlucra cu expert din cadrul proiectului DCFTA, care să ofere
asistență tehnică în elaborarea Regulamentului

1

1

Reglementarea tehnică „Fertilizanţi
minerali. Cerinţe esenţiale” aprobată prin
Ministerul Agriculturii,
Hotărîrea Guvernului nr. 268 din
1
Dezvoltării Regionale și
26.04.2012 transpune Regulamentul (CE)
Mediului
nr. 2003/2003 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 13 octombrie 2003
privind îngrăşămintele.
6. Precursori de droguri
Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 pentru
Regulamentul (CE) nr 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
modificarea și completarea unor acte
Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
Ministerul Sănătății, Muncii
privind precursorii drogurilor și de abrogare a Directivei 92/109/CEE a
2015
0,5
legislative (Legea nr. 382-XIV din 6 mai
nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
și Protecţiei Sociale
Consiliului privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe
1999 cu privire la circulaţia substanţelor
precursorilor).
folosite la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope
narcotice şi psihotrope şi a precursorilor).
7. Bunele practici de laborator. Aplicarea principiilor și verificarea testelor efectuate asupra substanțelor chimice, inspecția și verificarea bunelor practici de laborator

Regulamentul (CE) nr 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
Apropiere realizată pe 11 iunie 201
privind îngrășămintele

1

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la
aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora
la testele efectuate asupra substanțelor chimice

2

Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2004/9/CE privind inspecția
și verificarea bunei practici de laborator
(BPL)

2015

2013 - 2014

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

În proces de realizare/restanță
Proiectul a fost avizat de autoritățile interesate, expertizat de Centrul Național Anticorupție.
La moment proiectul se definitivează în baza propunerilor și obiecțiilor recepționate pentru a
fi prezentat Ministerului Justiției pentru expertiza juridică.

Proiectul a fost avizat de autoritățile interesate, expertizat de Centrul Național Anticorupție.
La moment proiectul se definitivează în baza propunerilor și obiecțiilor recepționate pentru a
fi prezentat Ministerului Justiției pentru expertiza juridică.

PRODUSE FARMACEUTICE
1. Produse medicamentoase de uz uman

1

Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, privind
transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor
de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor
naționale de asigurări de sănătate

06.07.1905

0

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale

În proces de realizare/restanță
La 16 iunie proiectul hotărârii de Guvern a fost transmis spre avizare Centrului Național
Anticorupție (01-7/195), Centrului de Armonizare a Legislației (01-7/194) și Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene (01-7/193).

2

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele
de uz uman

transpunere : 2015

0

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale

În proces de realizare/restanță
La 16 iunie proiectul hotărârii de Guvern a fost transmis spre avizare Centrului Național
Anticorupție (01-7/195), Centrului de Armonizare a Legislației (01-7/194) și Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene (01-7/193).

2018

0,5

2014

1

2. Produse medicamentoase de uz veterinar
1

2

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele
di
t
t i
Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare
a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerința unei prescripții
t i
t
it
d
di
t
t i
d ti t

Hotărîrea Guvernului nr. 236 din
25.04.2017 pentru aprobarea proiectului
d l
i i l
di
t l d
Hotărîrea Guvernului nr. 236 din
25.04.2017 pentru aprobarea proiectului
de lege cu privire la medicamentele de uz
t i
3. Diverse

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
M di l i
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

1

Regulamentul (UE) nr 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide

2014

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

2

Directiva 2001/18/СE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie
2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

2015

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

3

Directiva 2009/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele
medicamentoase

2015

0,5

4

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009
privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

2015

0

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale

5

Regulamentul (CE) nr 540/95 al Comisiei din 10 martie 1995, de stabilire a
procedurilor de comunicare a reacțiilor adverse neașteptate suspectate care nu
sunt grave, care apar fie în Comunitate sau într-o țară terță, la produsele
medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu

2015

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

6

Regulamentul (CE) nr 1662/95 al Comisiei din 7 iulie 1995, de stabilire a
anumitor dispoziții de aplicare a procedurilor de luare a deciziilor comunitare cu
privire la autorizațiile de comercializare a produselor de uz uman sau veterinar

2015

0

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

7

Regulamentul (CE) nr 2141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 1996 privind
examinarea unei cereri de transfer a unei autorizații de comercializare pentru un
produs medicamentos care se încadrează în domeniul de aplicare al
Regulamentului (CEE) nr 2309/93 al Consiliului

2015

0

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale

8

Regulamentul (CE) nr 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente

2015

Hotărârea Guvernului nr. 581 din 10 mai
2016 privind coloranții care pot fi
Ministerul Sănătății, Muncii
adăugați în medicamentele de uz uman
și Protecţiei Sociale
T

Total 109 de acte UE, dintre care 25 au fost transpuse total, 19 - parţial, iar 65 acte rămân total netranspuse

În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii privind substanțele chimice a fost avizat cu Ministerul Justiției, definitivat și
transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului
(scrisoarea MM nr. 05-05/862 din 27.04.2016).
Cancelaria de Stat a restituit proiectul (la 13.05.2016) pentru a fi coordonat suplimentar cu
Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor și definitivarea în condițiile unui consens asupra divergențelor
expuse de aceste instituții asupra proiectului
În proces de realizare/restanță
Proiectul Legii a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 30.03.2016. Încă nu a fost
publicat în Monitorul Oficial.

iR

l

t l (CE)

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Conform HG 1472/2016 prim responsabil de ranspunerea actului este Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
În proces de realizare
Prevederile prezentului Regulament se regăsesc în art.3712 ”Farmacovigilența” a Legii
nr.221/2007.
În proces de realizare
Va fi transpus în proiectul de Lege privind produsele medicinale veterinare care este în proces
de elaborare.

În proces de realizare/restanță
A fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la
reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor
postautorizare” care transpune în totalitate prevederile Regulamentului în cauză.

Neinițiat/restanță
Armonizarea prezentului Regulament ține de competența Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI)

Rata realizării - 22,93 %

No.

Denumirea actului UE

Termen de transpunere
conform AA

Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale
legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
alimentare, excepție articolele 58,59 și 62

2016

Regulamentul (CE) nr. 1304/2003 al Comisiei din 23 iulie 2003 privind
procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
solicitărilor de avize științifice care îi sunt adresate

2020

Decizia 2004/478/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui
plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor şi furajelor

2016

1

2

ANEXA XXIV-B La acest acord lista legislaţiei pentru armonizare
Statut: transpus -1;
Actul prin a fost transpus
Responsabil
transpus partial-0,5
Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la
stabilirea principiilor şi a cerinţelor
generale ale legislaţiei privind siguranţa
alimentelor-transpune parțial
MADRM
0,5
Regulamentul 178/2002
Proiectul de lege privind siguranța
produselor alimentare-care va transpune
integral Regulamentul 178/2002

MADRM

3

Regulamentul (UE) nr. 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a
măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și
furaje

2016

1

Hotărîrea Guvernului nr. 59 din
07.02.2017 cu privire la aprobarea
măsurilor de punere în aplicare a
sistemului rapid de alertă pentru alimente
şi furaje la
nivel naţional

Poziţia UE

Comentarii

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului general de gestiune a crizelor în
sectorul alimentelor și furajelor
Proiect HG remis spre avizare către Ministerul Justiției la data de 05.04.2018

4

5

6

7

8

9

Regulamentul (CE) Nr. 1151/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de
impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de ulei de
floarea-soarelui originar sau expediat din Ucraina, ca urmare a riscului de
contaminare cu ulei mineral şi de abrogare a Deciziei 2008/433/CE
Regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 884/2014 al Comisiei din 13 august
2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite
țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza
riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a regulamentului (ce)
nr. 1152/2009
Regulamentul (UE) Nr. 258/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de instituire a
unor condiții speciale privind importurile de gumă de guar originară sau
expediată din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol și
dioxine și de abrogare a Deciziei 2008/352/CE

11
12

13

14

15

16

2018

2019

MADRM

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11
martie 2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și
semințelor destinate producției de germeni

2019

1

Hotărârea Guvernului 69 din 19.01.2018
cu privire la Cerinţele aplicabile
MADRM
germenilor şi seminţelor destinate
producţiei de germeni

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei din 19
septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de
origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului

2018

0

MADRM

2018

0,5

Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la
stabilirea principiilor şi a cerinţelor
generale ale legislaţiei privind siguranţa
alimentelor-transpune parțial
MADRM
Regulamentul 178/2002
Proiectul de lege privind siguranța
produselor alimentare-care va transpune
integral Regulamentul 178/2002

2017

0,5

Hotărârea Guvernului nr.1408 din
10.12.2008 Cu privire la aprobarea unor
norme sanitar-veterinare

Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale
legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
alimentare- Articolele 58, 59 și 62
10

2019

Secțiunea 2 – Veterinărie
Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea,
distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului
uman.
Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui
sistem informatic integrat
Decizia Comisiei 2005/734/CE din 19 octombrie 2005 de stabilire a unor
măsuri de biosecuritate în vederea limitării riscului de transmitere la păsările de
curte și la alte păsări ținute în captivitate, de la păsările sălbatice vii, a gripei
aviare cauzate de subtipul H5N1 al virusului gripei A și de stabilire a unui
sistem de depistare timpurie în zonele cu grad ridicat de risc
Decizia Comisiei 2006/415/CE din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de
protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din
Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE

Proiectul de Lege privind siguranţa produselor alimentare-în proces de avizare

MADRM

2019

2018

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1066 din
12.12.2017 pentru modificarea și
MADRM
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939
din 4 august 2008

2018

MADRM

Decizia Comisiei 2006/563/EC din 11 august 2006 privind anumite măsuri de
protecție în legătură cu prezența influenței aviare produse de tulpini înalt
patogene de subtip H5N1 la păsările sălbatice din Comunitate și de abrogare a
Deciziei 2006/115/CE

2018

1

Decizia Comisiei 2010/57/UE din 3 februarie 2010 de stabilire a unor garanții
sanitare pentru transportul ecvideelor aflate în tranzit pe teritoriile enumerate în
anexa I la Directiva 97/78/CE a Consiliului

Hotărârea Guvernului nr.939 din 4 august
2008 „Pentru aprobarea Normei sanitarMADRM
veterinare privind măsurile de
supraveghere, control şi combatere a
gripei aviare”;

2018

Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 139/2013 al Comisiei din 7
ianuarie 2013 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile
anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantină

2017

1

Hotărîrea Guvernului nr. 67 din
18.01.2018 cu privire la aprobarea Normei
MADRM
sanitar-veterinare privind stabilirea
condițiilor de sănătate animală pentru
importurile anumitor păsări

Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 750/2014 al Comisiei din 10 iulie
2014 privind măsurile de protecție referitoare la diareea epidemică porcină în
ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru introducerea în Uniune de
animale din specia porcină

2019

17

18

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor pentru unele categorii de produse
in curs de elaborare

Neaplicabil pentru RM

Neaplicabil pentru RM, deoarece își
are efectul pînă la 31.10.2016

MADRM

MADRM

19

Hotărârea Guvernului nr.1408 din
MADRM
10.12.2008 Cu privire la aprobarea
unor norme sanitar-veterinare
Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din
29.09.2008 cu privire la normele
sanitar-veterinare privind controalele MADRM
sanitar-veterinare la importul
animalelor.

Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a
principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care
provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate

2017

1

Decizia Comisiei 78/685/CEE din 26 iulie 1978 privind stabilirea unei liste a
bolilor epizootice în conformitate cu dispozițiile Directivei 72/462/CEE

2015

1

Directiva 64/432/CEE din 26 iunie 1964, privind problemele de inspecție
veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine

2019

MADRM

Regulamentul (CE) Nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce
privește aplicarea sancțiunilor administrative minime în cadrul sistemului de
identificare și înregistrare a bovinelor

2019

MADRM

Decizia Comisiei 2006/968/CE din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a
regulamentului (CE) nr. 21/2004 al consiliului în ceea ce privește orientările și
procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile
ovină și caprine [notificată cu numărul c(2006) 6522]

2019

MADRM

Directiva 2009/156/CE din 30 noiembrie 2009 ce stabilește condițiile de
sănătate animală pentru importul în Uniune de ecvidee vii.

2019

20

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerțul (importul și exportul)
bovine și porcine
Proiect în proces de avizare
Proiectul de lege privind completarea Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind
identificarea şi înregistrarea animalelor;
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;
Anexa XXIV-B- termen 2019

21

22

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de
Guvern nr. 507 din 18 iulie 2012 „Pentru aprobarea unor norme privind
identificarea şi trasabilitatea animalelor”;
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;
Anexa XXIV-B- termen 2019
Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care
reglementează circulația și importul de ecvidee
proiect în proces de avizare

23

24

25

26

27

28
29

30

MADRM

Regulamentul (CE) Nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea
în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind
metodele de identificare a ecvideelor

2017

Neaplicabil pentru RM. Abrogat, nu
mai este în vigoare

Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din
19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor MADRM
norme sanitar-veterinare”

Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile
comunitare pentru controlul pestei porcine clasic

2017

Decizia Comisiei 2002/106/CE din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual
de diagnosticare care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare
de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei
porcine clasice

2017

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor
specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei
92/119/CEE în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africană

2017

Decizia Comisiei 2003/422/EC din 26 mai 2003 de aprobare a manualului de
diagnostic al pestei porcine africane
Decizia Comisiei 2006/437/CE din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de
diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a
Consiliului

1

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
1

2017

Regulamentul (CE) Nr. 616/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 de punere în
aplicare a Directivei 2005/94/CE a Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea
compartimentelor de creştere a păsărilor de curte şi a compartimentelor de
creştere a altor păsări captive în privinţa gripei aviare, precum şi a unor măsuri
suplimentare de biosecuritate preventivă în aceste compartimente

2017

0,5

Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor
comunitare de combatere a bolii de Newcastle

2018

1

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a
dispoziţiilor specifice privind măsurile de combatere şi de eradicare a febrei
catarale ovine

2018

1

2018

1

2016

1

2015

1
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Regulamentul (CE) Nr. 1266/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor
la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea
ce priveşte combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine,
precum şi restricţiile privind deplasările unor animale din specii receptive la
aceasta
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea controlul şi
Decizia Comisiei 2007/843/CE din 11 decembrie 2007 privind aprobarea
programelor de control pentru depistarea salmonelei în efectivele de Gallus
gallus de reproducere din anumite țări terțe în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare
a Deciziei 2006/696/CE în ceea ce privește anumite condiții de sănătate publică
privind importul de păsări de curte și de ouă destinate incubației

Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19
decembrie 2016 cu privire la aprobarea
unor norme sanitar-veterinare

2017

31

32

0

Decizia Comisiei 2007/848/CE din 11 decembrie 2007 de aprobare a anumitor
programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de găini ouătoare
din specia Gallus gallus

2015

Decizia Comisiei 2008/815/EC din 20 octombrie 2008 de aprobare a anumitor
programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de pui de carne
din specia Gallus gallus

2015

Decizia Comisiei 2009/771/CE din 20 octombrie 2009 de aprobare a anumitor
programe naționale de control al salmonelei la curcani

2015

MADRM

MADRM
Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
Hotărîrea Guvernului nr. 1066 din
12.12.2017 cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939
din 4 august 2008 „Pentru aprobarea
Normei sanitar-veterinare privind
măsurile de supraveghere, control și
combatere a gripei aviare”
Hotărârea Guvernului nr. 1085 din
14.12.2017 privind stabilirea măsurilor de MADRM
combatere a maladiei de Newcastle
Hotărîrea Guvernului nr. 296 din
15.03.2016 de modificare şi completare a
Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 29
august 2008 „Cu privire la aprobarea unor
norme sanitar-veterinare”
Hotărîrea Guvernului nr. 296 din
15.03.2016 de modificare şi completare a
Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 29
august 2008 „Cu privire la aprobarea unor
norme sanitar-veterinare”
Hotărîrea Guvernului nr. 404 din
06 04 2016 Pentru aprobarea Normei
HG nr. 398 din 11.06.2012 Anexa 2

MADRM

Ordinul ANSA nr. 8 din 17.01.2015 cu
privire la aprobarea Programului Naţional MADRM
de Control a Salmonelei, Anexa 1

Lipsa expertizei de compatibilitate și a TC

1

0

(Integral art. 2, 3 și Anexa)

Ordinul ANSA nr. 8 din 17.01.2015 cu
privire la aprobarea Programului Naţional
de Control a Salmonelei, Anexa 2
Neaplicabil pentru RM

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
MADRM

1
Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a
măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a
măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

2017

Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20
decembrie 2016 pentru aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind stabilirea
măsurilor generale de combatere a unor
boli la animale şi măsurilor specifice
referitoare la boala veziculoasă a porcului

40

MADRM
0,5
Decizia Comisiei 2004/226/CE din 4 martie 2004 de autorizare a testelor pentru
detectarea anticorpilor împotriva brucelozei bovine în cadrul Directivei
64/432/CEE a Consiliului

2019

Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de
sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și
caprine

2019

MADRM
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0

MADRM
0

DECIZIA COMISIEI 95/329/EC din 25 iulie 1995 de definire a categoriilor de
ecvidee mascule cărora li se aplică cerinţa privind arterita virală, prevăzută la
articolul 15 litera (b) punctul (ii) din Directiva 90/426/CEE a Consiliului

2019

Decizia Comisiei 2001/183/CE din 22 februarie 2001 de stabilire a planurilor
de prelevare de probe şi a metodelor de diagnostic pentru depistarea şi
confirmarea unor boli ale peştilor şi de abrogare a Deciziei 92/532/CEE

2019

Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor
de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor
de material seminal de animale domestice din specia porcină
Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de
sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate
de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce
privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale
prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE
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49

50

MADRM
2020
MADRM
0
2019

2017

Hotărîrea Guvernului nr. 942 din
11.10.2010 pentru aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind interzicerea
utilizării anumitor substanţe cu efect
hormonal sau tireostatic şi a substanţelor
β-agoniste în creşterea animalelor

MADRM
HG nr. 1034/2016 de modificare a HG Nr.
MADRM
942/2010

1

HG nr. 298/2011

1
2016

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de
sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea
și controlul anumitor boli la animalele de acvacultura

2018

Decizia Comisiei 2002/657/CE din 12 august 2002 de stabilire a normelor de
aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de
analiză și interpretarea rezultatelor

2016

2017

DECIZIA COMISIEI 2008/946/CE din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare
a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la
plasarea în carantină a animalelor de acvacultură

2019

HG nr. 782/2010
MADRM

1

Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și
certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați

Hotărîrea Guvernului nr. 239 din
14.11.2016 cu privire la aprobarea
MADRM
modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului

1

HG nr. 265/2009

1

Hotărîrea Guvernului nr. 882 din
28.12.2015 pentru aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind cerinţele
MADRM
de sănătate şi certificarea sanitarveterinară la admiterea temporară a cailor
înregistraţi

MADRM

53
0
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54

55

56

Directivei 2004/41/CE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 21 aprilie
2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară ș i normele sanitarveterinare referitoare la producția ș i comercializarea anumitor produse de
origine animală destinate consumului uman ș i de modificare a Directivelor
89/662/CEE ș i 92/118/CEE ale Consiliului, precum ș ia Deciziei 95/408/CE a
Consiliului

2018

Decizia 2006/778/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerinţele
minime pentru colectarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor la locurile de
producţie ale anumitor animale de crescătorie

2019

Directiva 2008/119/CE A CONSILIULUI din 18 decembrie 2008 de stabilire a
normelor minime privind protecţia viţeilor

2018

Directiva Consiliului 2008/120/CE din 18 decembrie 2008 de stabilire a
normelor minime de protectie a porcilor

2018

0
MADRM

0

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

0
MADRM

57

58

Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 1297
din 5 decembrie 2016
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;

MADRM

2016

Decizia Comisiei 98/179/ce din 23 februarie 1998 de stabilire a normelor
detaliate privind prelevarea oficială de probe în vederea monitorizării anumitor
substanțe și a reziduurilor acestora din animalele vii și produsele animale

Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 1297
din 5 decembrie 2016
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;

MADRM

1
2016

51

52

Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care reglementează
circulația și importul de ecvidee;

Proiectul hotaririi de Guvern cu privire la modificarea HG 239 din 26.03.2009
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;

0

47
Decizia Consiliului 1999/879/EC din 17 decembrie 1999 de introducere pe
piață și administrare a somatotropinei bovine (STB) și de abrogare a Deciziei
90/218/CEE
Decizia Comisiei 97/747/CE din 27 octombrie 1997 de stabilire a nivelurilor și
frecvențelor prelevării de probe prevăzute de Directiva 96/23/CE a Consiliului
pentru monitorizarea anumitor substanțe și a reziduurilor acestora existente în
anumite produse animaliere

Proiectul hotărîrii de Guvern privind condițiile de sănătate animală care reglementează
schimburile intracomunitare de ovine și caprine.
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;

MADRM
0

1
Directiva 96/22/CE A CONSILIULUI din 29 aprilie 1996 privind interzicerea
utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE,
88/146/CEE și 88/299/CEE

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condițiile de sănătate și certificare animală la comerțul (importul și exportul) bovine și porcine
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;

0
MADRM

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 239
din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de
sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a
anumitor boli la animalele acvatice”
Planificat pentru Trimestrul IV, 2019;
Prin scrisoarea nr. 01/01-1855 din 11.04.2018, proiectul Ordinului a fost remis spre
examinare Centrului de Armonizare a Legislației, Proiectul ordinului Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare pentru abrogarea ordinelor Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare nr. 102/2005, 171/2006, 229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006,
170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006
Elaborarea Ordinului ANSA privind cerințele minime pentru colectara de informații cu ocazia
inspecțiilor la locurile de producție ale anumitor animale de crescătorie
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1325 din 27
noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea
cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării”
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 14 iulie
2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru
protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării”
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Decizia de punere în aplicare 2013/188/UE a Comisiei din 18 aprilie 2013
privind rapoartele anuale referitoare la inspecțiile nediscriminatorii efectuate în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția
animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

2018

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind
criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a
planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE

2019

Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele
de reproducție de rasă pură din specia bovine
Decizia Comisiei 84/247/CEE din 27 aprilie 1984 de stabilire a criteriilor de
recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor de crescători care țin sau creează
registre genealogice pentru bovinele reproducătoare de rasă pură
Decizia Comisiei 84/419/CEE din 19 iulie 1984 de stabilire a criteriilor de
înscriere a bovinelor în registrele genealogice
Directiva Consiliului 87/328/CEE din 18 iunie 1987 privind acceptarea la
reproducere a bovinelor reproducătoare de rasă pură
Decizia Consiliului 96/463/CE din 23 iulie 1996 privind desemnarea
organismului de referinţă însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de
testare şi de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură
Decizia 2005/379/CE a Comisiei din 17 mai 2005 privind certificatele
genealogice şi indicaţiile obligatorii ale acestora referitoare la animalele
reproducătoare de rasă pură din specia bovină, precum şi la materialul seminal,
ovulele şi embrionii care provin de la aceste animale
Decizia 2006/427/CE din Comisiei 20 iunie 2006 de stabilire a metodelor de
control al performanțelor și de evaluare a valorii genetice a reproducătoarelor de
rasă pură din specia bovină
Directiva Consiliului 88/661/CEE din 19 decembrie 1988 privind normele
zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcină
Decizia COMISIEI 89/501/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor
de autorizare și supraveghere a asociațiilor de crescători și a organizațiilor
pentru creșterea animalelor care țin sau creează registre genealogice pentru
reproducătorii porcini de rasă pură
Decizia Comisiei 89/502/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de
înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă pură
Decizia Comisiei 89/503/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea certificatului
pentru reproducătorii porcini de rasă pură, pentru sperma, ovulele și embrionii
acestora
Decizia Comisiei 89/504/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de
autorizare și de supraveghere a asociațiilor de crescători, a organizațiilor pentru
creșterea animalelor și a întreprinderilor private care țin sau creează registre
pentru reproducătorii porcini hibrizi
Decizia Comisiei 89/505/CEE din 18 iulie 1989 de stabilire a criteriilor de
înregistrare a reproducătorilor porcini hibrizi
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MADRM

Neaplicabil pentru RM
Prezenta decizie stabilește normele privind rapoartele anuale referitoare la inspecțiile
nediscriminatorii care urmează să fie prezentate Comisiei de către statele membre până la data
de 30 iunie a fiecărui an.
Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
Proiect Legea Zootehniei elaborat

0
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
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2019

Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
MADRM

2019

Proiect Legea Zootehniei elaborat
2016

0

MADRM

Priect Legea Zootehniei elaborat
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2019

Priect Legea Zootehniei elaborat
0
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2017

Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
MADRM

2017

Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
MADRM

2016

Proiect Legea Zootehniei elaborat
2019

0

MADRM

Proiect Legea Zootehniei elaborat

0

Decizia Comisiei 89/507/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea metodelor de
control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a animalelor din rasa
porcină, reproducători de rasă pură și reproducători hibrizi

2019

Decizia Comisiei 90/255/ CEE din 10 mai 1990 privind stabilirea criteriilor de
înscriere în registrele genealogice a animalelor din specia ovină și caprină,
reproducători de rasă pură
Decizia COMISIEI 90/258/CEE din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor
zootehnice pentru ovine și caprine de reproducție de rasă pură și pentru
materialul seminal, ovulele și embrionii acestora
Decizia 92/353/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind criteriile de
autorizare și de recunoaștere a organizațiilor sau asociațiilor care țin sau creează
registre genealogice pentru ecvideele înregistrate
Decizia 92/354/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind stabilirea regulilor de
asigurare a coordonării între organizațiile sau asociațiile care țin sau creează
registre genealogice pentru ecvideele înregistrate
Decizia 96/78/CE a Comisiei din 10 ianuarie 1996 de stabilire a criteriilor
privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul
reproducției
Decizia 96/79/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 de stabilire a certificatelor
zootehnice pentru materialul seminal, ovulele și embrionii de ecvidee
înregistrate
Regulamentul (CE) Nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea
în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind
metodele de identificare a ecvideelor
Directiva 90/428/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind schimburile cu
ecvidee destinate competiţiilor şi stabilirea condiţiilor de participare

0

Neaplicabil pentru RM
Prezenta decizie stabilește normele privind rapoartele anuale referitoare la inspecțiile
nediscriminatorii care urmează să fie prezentate Comisiei de către statele membre până la data
de 30 iunie a fiecărui an

0

2019

Decizia Comisiei 90/254/CEE din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de
recunoaștere a organizațiilor şi a asociațiilor de crescători care țin sau creează
registre genealogice pentru ovine şi caprine reproducătoare de rasă pură

MADRM

2019

Decizia Comisiei 89/506/CEE din 18 iulie 1989 privind certificatul pentru
reproducătorii porcini hibrizi, materialul seminal, ovulele și embrionii acestora

Directiva Consiliului 90/118/CEE din 5 martie 1990 privind acceptarea în
scopul reproducției a porcilor reproducători de rasă pur
Directiva Consiliuluidin 90/119/CEE 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul
reproducției a porcilor reproducători hibrizi
Directiva Consiliului 89/361/CEE din 30 mai 1989 privind animalele din
speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă pură
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MADRM
Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
0
MADRM

2017

Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
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Proiect HG va fi aprobat dupa adoptarea Legii Zootehniei
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Decizia 92/216/CEE a Comisiei din 26 martie 1992 privind culegerea datelor
privind concursurile pentru cai menţionate la articolul 4 alineatul (2) din
Directiva 90/428/CEE a Consiliului
Directiva 91/174/EEC a Consiliului din 25 martie 1991 privind condițiile
zootehnice și genealogice care reglementează comercializarea animalelor de rasă
și care modifică directivele 77/504/CEE și 90/425/CEE
Regulamentul (CE) nr 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică
alimentelor de origine animală
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2018

Proiect HG va fi aprobat dupa adoptarea Legii Zootehniei
0
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Proiect Legea Zootehniei elaborat
Secțiunea 3 – Introducerea pe piață a produselor alimentare, hrana pentru animale și subprodusele de origine animală
1
MADRM
Legea nr. 296 din 21.12.2017

2017

1

HG nr. 435/2010
MADRM

2017
1

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de
stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și
organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE)
nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004
al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul
(CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004

2017

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei din 11
martie 2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și
semințelor destinate producției de germeni

2018

0,5

Regulamentul (UE) nr. 210/2013 al comisiei din 11 martie 2013privind
aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

2018

1

Regulamentul (UE) nr. 211/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind
cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe
pentru producția de germeni

2018

1

Regulamentul (UE) nr. 579/2014 al Comisiei din 28 mai 2014 de acordare a
unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr.
852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide

2018

Legea nr. 296 din21.12.2017
HG nr.1014 din 23.11.2017 de modificare
a HG nr. 435/2010
MADRM
HG nr.1112din 06.12.2010 pentru
aprobarea Normei sanitar-veterinare de
organizare a controlului specific oficial al
produselor alimentare de origine animală
HG 69 din 19.01.2018 cu privire la
MADRM
Cerinţele aplicabile germenilor şi
seminţelor destinate producţiei de germeni
HG 69 din 19.01.2018 cu privire la
MADRM
Cerinţele aplicabile germenilor şi
seminţelor destinate producţiei de germeni
HG 69 din 19.01.2018 cu privire la
MADRM
Cerinţele aplicabile germenilor şi
seminţelor destinate producţiei de germeni

0
MADRM
0,5

Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a
condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și
importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor
menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa
A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la
Directiva 90/425/CEE

2018

Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al Comisiei din 4 februarie 2013 privind
utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de
suprafață a carcaselor de bovine

2016

98

99

0,5

Decizia Comisiei 2006/677/CE din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor
directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității
cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele
de sănătate animală și de bunăstare a animalelor

2017

Decizia Comisiei 2007/363/CE din 21 mai 2007 privind liniile directoare
pentru asistarea statelor membre în elaborarea planului unic de control național
multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
101 Parlamentului European și al Consiliului

2017

Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a
metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor

2017

100

MADRM

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

102

106

Hotărîrea Guvernului nr. 844 din
25.10.2017 cu privire la modificarea şi
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 686
din 13 septembrie 2012

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

Metodologie elaborată și aprobată prin ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor;

1
Hotărîrea de Guvern nr.1408 din
10.12.2008 cu privire la aprobarea unor
norme sanitar-veterinare

2017

MADRM

0
2017

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
0

2017

Neaplicabil pentru RM
Prevederile regulamentului sunt valabile
pînă la 30.12.2016
1

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al parlamentului european și al Consiliului din
29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.696
din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă.
Producerea, importulşicomercializarea” prezentat la Guvern în data 02.04.2018, scrisoarea nr.
01/01-1670 din 30.03.2018
Ordin ANSA
pentru definirea liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru verificarea conformității cu
legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate
animală și de bunăstare a animalelor

1

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra
importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de
103 origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE
Decizia Comisiei 2008/654/CE din 24 iulie 2008 privind liniile directoare
pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la
planul de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE)
104 nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 702/2013 al Comisiei din 22 iulie
2013 privind măsurile tranzitorii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
acreditarea laboratoarelor oficiale care efectuează teste oficiale pentru
depistarea Trichinella și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 al
105 Comisiei

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor pentru unele categorii de produse
in curs de elaborare

ORDIN nr. 172 din 14.07. 2006 „Cu
privire la aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condiţiile sanitare
veterinare pentru producerea, comerţul cu
MADRM
statele membre ale Uniunii Europene şi
importul din alte ţări al unor alimente şi a
unor produse comestibile neprelucrate
pentru animalele de companie”

2017

Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din
06.12.2010 pentru aprobarea Normei
sanitar-veterinare de organizare a
controlului specific oficial al produselor
alimentare de origine animală

MADRM

MADRM

Metodologie elaborată și aprobată prin ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor;

Directiva 2004/41/ce a parlamentului european și a Consiliului din 21 aprilie
2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitarveterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de
origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor
89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a
107 Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al parlamentului european și al consiliului din
6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor
de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine
animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de
modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului
și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al
108 Consiliului

0
MADRM

2017

HG 195/2011

1

MADRM

2016

Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de
stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența
de Trichinella în carne

2017

Decizia Consiliului 92/608/CEE din 14 noiembrie 1992 privind stabilirea
anumitor metode de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat
110 consumului uman direct

2017

Decizia Comisiei 2002/226/CE din 15 martie 2002 de instituire a controalelor
sanitare speciale pentru recoltarea și tratarea anumitor moluște bivalve care
prezintă un conținut de toxină ASP (Amnesic Shellfish Poison ) mai mare decât
limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului

2018

1

Hotărârea de Guvern nr.1086 din
14.12.2017 Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la stabilirea
MADRM
normelor specifice aplicabile controalelor
oficiale privind prezenţa Trichinellei în
carne

0

MADRM

109

111

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 702/2013 al Comisiei din 22 iulie
2013 privind măsurile tranzitorii pentru aplicarea regulamentului (ce) nr.
882/2004 al parlamentului european și al consiliului în ceea ce privește
acreditarea laboratoarelor oficiale care efectuează teste oficiale pentru
depistarea trichinella și de modificare a regulamentului (ce) nr. 1162/2009 al
112 comisiei
Regulamentul (ce)nr. 1069/2009 al parlamentului european şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de
origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind
113 subprodusele de origine animală)

0

0
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Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al parlamentului european și al consiliului din
12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor

2017

Regulamentul (CE) nr. 141/2007 al comisiei din 14 februarie 2007 privind
cererea de autorizare, în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 183/2005 al
parlamentului european și al consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru
animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din
117 categoria „coccidiostatice și histomonostatice”

2019

Regulamentul (CE) nr. 1169/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de
modificare a regulamentului (ce) nr. 353/2008 de stabilire a normelor de
aplicare pentru cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate în conformitate
cu articolul 15 din regulamentul (ce) nr. 1924/2006 al parlamentului european
118 și al consiliului

2017

Regulamentul (CE ) nr. 1924/2006 al parlamentului european și al consiliului
din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe
produsele alimentare

2016

Directiva 2011/91/UE a parlamentului european și a consiliului din 13
decembrie 2011 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea
120 lotului din care face parte un produs alimentar

2018

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a
unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare,
altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la
dezvoltarea și sănătatea copiilor

2017

MADRM

Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la
controalele oficiale pentru verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana
MADRM
pentru animale şi produsele alimentare şi
cu normele de sănătate şi de bunăstare a
animalelor.
Hotărârea Guvernului nr. 1405 din
10.12.2008 ”Cu privire la aprobarea
Normei sanitar-veterinare privind igiena MADRM
nutreţurilor şi produselor nedorite în
nutreţuri”.

1

115
1

116
0

MADRM
Secțiunea 4 – Reguli pentru Siguranța Alimentară
Legea nr.279 din 15.12.2017 privind
informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare
1
Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 19
decembrie 2017 cu privire la aprobarea
modificărilor și completărilor ce se
operează în Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.

1

119

121

Proiectul de Lege privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman
Aprobată Hotărîrea de Guvern nr.214 din 07.03.2018 pentru aprobarea proiectului de lege
privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate
consumului uman.
Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unor norme sanitare privind subprodusele de
origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman
În proces de elaborare a draftului

0

2017

Neaplicabil pentru RM
Măsurile prevăzute de prezenta decizie stabilesc condițiile de autorizare privind recoltarea
moluștelor bivalve din speciile Pecten maximus și Pecten jacobaeus care prezintă o
concentrație de acid domoic (AD) în corpul întreg cuprinsă între 20 și 250 mg pe kg

MADRM

2017

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al parlamentului european și al consiliului din
29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare
și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologie de analiză și testare a laptelui
tratat termic destinat consumului uman direct este elaborat, transmis la avizare institutiilor

Neaplicabil pentru RM
Prevederile regulamentului sunt valabile pînă la 30.12.2016

2017

2017

114
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0

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de
punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește
anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la
frontieră în conformitate cu directiva menționată

Proiectul ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru abrogarea
ordinelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 102/2005, 171/2006,
229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006, 170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006

1

1

Legea nr.279 din 15.12.2017 privind
informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare
Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 19
decembrie 2017 cu privire la aprobarea
modificărilor și completărilor ce se
operează în Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr.1405
din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena
nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri”

Regulamentul (UE) nr. 1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de
modificare a regulamentului (ce) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista
mențiunilor nutriționale

2016

1

Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 19
decembrie 2017 cu privire la aprobarea
modificărilor și completărilor ce se
operează în Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.

1

Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 19
decembrie 2017 cu privire la aprobarea
modificărilor și completărilor ce se
operează în Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1100 din
19.12.2017 cu privire la aprobarea Listei
de mențiuni de sănătate permise pentru
înscrierea pe produsele alimentare, altele
decît cele care se referă la reducerea
riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și
sănătatea copiilor

122
Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/63/ UE din 24 ianuarie 2013 de
adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice
pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din regulamentul (ce) nr.
1924/2006 al parlamentului european și al consiliului

2016

123

Regulamentul (UE) nr. 851/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de
autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele
decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și
sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

2017

124
Regulamentul (UE) nr. 40/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de autorizare
a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cea care
se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea
copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

2017

1

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de
anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare

2017

1

Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de
modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului
și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește listele de vitamine și minerale și formele sub
care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare

2017

1

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare
pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare

2017

Regulamentul (UE) nr. 234/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii
alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare

2017

125

126

127

128

129

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 decembrie 2008privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei
83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului,
a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a
130 Regulamentului (CE) nr. 258/97
Directiva 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție
utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare
131 (reformare)

132

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al parlamentului european și al consiliului din
28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele
aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare –
Articolul 1, Articolul 2, Articolul 3(1) și (2), după cum este expus în Articolul
6(2) al Regulamentului Comisiei (UE) Nr 872/2012 din 1 octombrie 2012

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al parlamentului european și al consiliului
din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării
133 în sau pe produsele alimentare
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al parlamentului european și al consiliului
din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu
proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a
Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei
135 2000/13/CE
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1
octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în
regulamentul (ce) nr. 2232/96 al parlamentului european și al consiliului, de
introducere a acesteia în anexa i la regulamentul (ce) nr. 1334/2008 al
parlamentului european și al consiliului și de abrogare a regulamentului (ce) nr.
136 1565/2000 al comisiei și a deciziei 1999/217/ce a comisiei
Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire
a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută
în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al
137 Consiliului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 al Comisiei din 10
decembrie 2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de
fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau
138 pentru producerea aromelor de fum derivate

2016

2019

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1

Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 19
decembrie 2017 cu privire la aprobarea
modificărilor și completărilor ce se
operează în Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare
Hotărîrea Guvernului nr.899 din 3
noiembrie 2017 „Pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind adaosul de
vitamine și minerale, precum și de
anumite substanțe de alt tip în produse
alimentare„.
Hotărîrea Guvernului nr. 674 din 28
august 2017 „Pentru modificarea
Regulamentului sanitar privind
suplimentele alimentare„.

Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din
15.09.2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind enzimele
alimentare

Realizată. A fost aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013
pentru aprobarea Regulamentului sanitar Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale
privind materialele și obiectele din plastic
destinate să vină în contact cu produsele
alimentare.
Realizată. A fost aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013
pentru aprobarea Regulamentului sanitar Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale
privind materialele și obiectele din plastic
destinate să vină în contact cu produsele
alimentare.
Realizată. A fost aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 493 din 11 august 2015
pentru aprobarea Regulamentului sanitar
Ministerul Sănătății, Muncii
privind obiectele din ceramică, sticlă,
și Protecţiei Sociale
porțelan, faianță, emailate şi vitrificate
care vin în contact cu produsele
alimentare.
Hotărîrea Guvernului nr.493 din 30 iunie
2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind materialele și obiectele
fabricate din folie de celuloză regenerată
care vin în contact cu produsele
alimentare”
Hotărîrea Guvernului nr. 580 din 20 iulie
2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind materialele și obiectele
care conțin monomerul clorură de vinil și
care vin în contact cu produsele
alimentare”

Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a
normelor de bază privind verificarea migrării constituenților materialelor și ai
obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare

2016

1

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind
materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele
alimentare

2016

1

Directiva Consiliului 84/500 din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislațiilor
statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele
alimentare

2015

1

Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și
obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu
produsele alimentare

2017

1

Directiva 78/142 a Consiliului din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislațiilor
statelor membre privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură
de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare

2017

1

Directiva 93/11/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind eliberarea Nnitrozaminelor și a substanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate
din elastomeri sau cauciuc

2017

1

Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 04
octombrie 2017 de aprobare a
Regulamentului sanitar privind eliberarea
N-nitrozaminelor şi a substanţelor Nnitrozabile din tetinele şi suzetele
fabricate din elastomeri sau cauciuc.

1

Hotărîrea Guvernului nr.548 din 11 iulie
2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind limitarea utilizării
anumitor derivați epoxidici în materialele
și obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare”

139

140

141

142

143

144

Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind
limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele
destinate să vină în contact cu produse alimentareText cu relevanță pentru SEE.

2017

145
Regulamentul (CE) nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind
materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu
146 produsele alimentare

2018

Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a
condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de
bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau
expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

2016

1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 321/2011 al Comisiei din 1 aprilie
2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 în ceea ce privește
restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic
pentru sugari

2016

1

Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind
materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu
produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006

2015

1

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie
2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele
alimentare

2016

0,5

Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă
mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei
diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale
151 Comisiei

2016

1

147

148

149

150

Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14
noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar de stabilire a
condițiilor specifice și a procedurilor
detaliate pentru plasarea pe piață a
articolelor de bucătărie din material
plastic pe bază de poliamidă și melamină
originare sau expediate din Republica
Populară Chineză și din Regiunea
Administrativă Specială Hong Kong a
Republicii Populare Chineze”
Hotărîrea Guvernului nr. 278 din
04.24.2013 pentru aprobarea
Ministerul Sănătății, Muncii
Regulamentului sanitar privind
și Protecţiei Sociale
materialele şi obiectele din plastic
destinate să vină în contact cu produsele
alimentare
Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 11
august 2015 pentru aprobarea
Ministerul Sănătății, Muncii
Regulamentului sanitar privind
și Protecţiei Sociale
materialele și obiectele din plastic reciclat
destinate să vină în contact cu produsele
alimentare.
Hotărîrea Guvernului nr. 674 din
28.08.2017 cu privire la modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 02
septembrie 2009 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind
suplimentele alimentare
MADRM

HOTĂRÎRE Nr. 179 din 27.02.2018 cu privire la aprobarea
regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și
copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri
medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru
controlul greutății

În cazul Hotărîrii Guvernului nr. 674 din 28.08.2017 (Integral Anexa I și parțial Anexa II)

Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de
început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale
preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei
1999/21/CE

2016

1

152
Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind
compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu
153 intoleranță la gluten
Regulamentul (CE) nr. 953/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009 privind
substanțele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în produsele
154 alimentare destinate unei alimentații speciale

155

156

2018

2018

Directiva 92/2/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de
prelevare a eșantioanelor și a metodei de analiză comunitare utilizate la
controlul temperaturilor alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

2018

Regulamentul (CE) nr. 37/2005 al Comisiei din 12 ianuarie 2005 privind
controlul temperaturii din mijloacele de transport, din spațiile de antrepozitare
și depozitare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

2018
1

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire
a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente

2016

157
Recomandarea Comisiei 2006/794 / CE a Consiliului din 16 noiembrie 2006
privind monitorizarea nivelurilor de fond de dioxine, PCB de tipul dioxinei și
158 PCB non-tipul dioxinelor în produsele alimentare

2016

159
1
Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a
metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al
nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și
benzo(a)piren din produsele alimentare

2016

Recomandarea Comisiei 2011/516/UE din 23 august 2011 privind reducerea
prezenței dioxinelor, a furanilor și a PCB din alimentația umană și animală

2018

160

161

169

Regulamentul (UE) nr. 589/2014 al Comisiei din 2 iunie 2014 de stabilire a
metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul
nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt
de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 252/2012
Recomandarea Comisiei 2013/165/UE din 27 martie 2013 privind prezența
toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale
Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi
Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie
1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și
ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie
1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele
alimentare tratate cu radiații ionizante
Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie
2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor
de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale
naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru
apele minerale naturale și apele de izvor
Regulamentul (UE) nr. 115/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a
condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din
apele minerale naturale și din apele de izvor

170

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei
80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE,
93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei

162
163
164

165

166
167

168

Directiva 82/475/CEE Comisiei din 23 iunie 1982 de stabilire a categoriilor de
ingrediente care pot fi utilizate pentru etichetarea furajelor combinate pentru
171 animalele de companie
Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei
utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale
172 (versiune codificată)

Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 28
noiembrie 2017 „Cu privire la modificarea
și completarea Hotărîrii Guvernului nr.
MADRM
520 din 22 iunie 2010 cu privire la
aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanții din produsele alimentare
Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

2018
1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de
stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele
alimentare

Realizată. A fost aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 516 din 27 aprilie 2016 cu
privire la modificarea şi completarea
Ministerul Sănătății, Muncii
Regulamentului sanitar
și Protecţiei Sociale
privind formulele de început şi formulele
de continuare ale
preparatelor pentru sugari și copii mici.

Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 28
noiembrie 2017 „Cu privire la modificarea
și completarea Hotărîrii Guvernului nr.
520 din 22 iunie 2010 cu privire la
MADRM
aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanții din produsele alimentare si
Hotărîrea Guvernului nr. 115 din
08.02.2013 (Annex 1)
Hotărîrea Guvernului nr. 941 din
11.10.2010 cu privire la aprobarea
Regulilor privind metodele de prelevare
MADRM
şi analiză a probelor pentru controlul
oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu,
mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi
benzo(a)piren în produsele alimentare

0
MADRM
0
MADRM

2018

2018

0

MADRM

(Integral Anexa I)

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea Hotărîrii de Guvern
nr.520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii
din produsele alimentare in curs de elaborare
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind stabilirea metodelor de prelevare de probe și a
metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și
de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare
Proiectul Hotărîrii Guvernului de modificare a Hotaririi Guvernului nr. 520 din 22.06.2016 in
curs de elaborare

2017
2019

2019
2018

2018

2018

2017

Secțiunea 5 – Reguli specifice pentru hrana animalelor
Hotărîrea Guvernului nr.462 din
02.07.2013 cu privire la aprobarea unor
cerinţe faţă de furaje.
MADRM
1

2019

MADRM

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 462
din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.

2019

MADRM

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 462
din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.

Recomandarea Comisiei 2011/25/UE din 14 ianuarie 2011 de stabilire a
orientărilor pentru efectuarea distincției între materiile prime furajere, aditivii
173 furajeri, produsele biodestructive și medicamentele de uz veterinar

2019

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind
Catalogul cu materii prime pentru furaje

2019

MADRM

Regulamentul (CE) nr. 1876/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 privind
autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

2019

Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor

Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind
normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea
cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelor

2019

MADRM

174

175

176

Regulamentul (UE) nr. 1270/2009 al Consiliului din 21 decembrie 2009 privind
177 autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor
Regulamentul (UE) nr. 892/2010 al Comisiei din 8 octombrie 2010 privind
statutul anumitor produse în ceea ce privește aditivii furajeri care intră sub
incidența Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al
178 Consiliului
Recomandarea Comisiei 2004/704 / CE a Consiliului din 11 octombrie 2004
privind monitorizarea nivelurilor de fond de dioxine și PCB de tipul dioxinelor
179 din furaje
Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de
protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare
180 plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate
Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de
stabilire a condițiilor specifice privind mijloacele de probă solicitate și criteriile
referitoare la tipul și nivelul de reducere a controalelor fitosanitare ale anumitor
plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la anexa V partea B la
181 Directiva 2000/29/CE a Consiliului
Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de
identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor
obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului,
care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un
loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste
182 controale

183

184

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 462
din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.

2019

2019

MADRM

2019

MADRM
Secțiunea 6 – Fitosanitarie

2020
1
2018

1
2018

1

Directiva de punere în aplicare 2014/78/UE a Comisiei din 17 iunie 2014 de
modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului
privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor
organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii
lor în Comunitate

2017

Directiva de punere în aplicare 2014/83/UE a Comisiei din 25 iunie 2014 de
modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului
privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor
organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii
lor în Comunitate

2017

1

2016

Decizia 2014/497/UE de punere în aplicare a Comisiei din 23 iulie 2014 privind
măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a
Xylella fastidiosa (Well și Raju)

2016

Decizia Comisiei 2002/757/CE din 19 septembrie 2002 privind măsurile
provizorii de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și
răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in
187 't Veld sp. nov. [notificată cu numărul C(2002) 3380]

2016

2017

1

1
Directiva de punere în aplicare 2014/19/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de
modificare a anexei I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de
protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare
plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

2017

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/749 a Comisiei din 7 mai 2015 de
abrogare a Deciziei 2007/410/CE privind măsurile de prevenire a introducerii și
a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului

2017

Decizia 2008/840/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2008 privind măsurile de
urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitatea Europeană
a Anoplophora chinensis

2018

190

191

192

MADRM

HOTĂRÎRE Nr. 1097
din 19.12.2017
cu privire la aprobarea modificărilor ce se
MADRM
operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2
august 2011
HOTĂRÎRE Nr. 1097
din 19.12.2017
cu privire la aprobarea modificărilor ce se MADRM
operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2
august 2011

Hotărîrea Guvernului nr. 855 din
13.07.2016 (Annex 18), si Hotărîrea
MADRM
Guvernului nr. 335 din 26.05.2017 de
modificare Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 22 Iulie 2011
Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 Iulie
2011
MADRM

1

Decizia Comisiei 2003/766/CE din 24 octombrie 2003 privind măsurile de
urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica
virgifera Le Cont

Legea nr. 245 din 23 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative

1

1

2019

MADRM

Hotărîrea Guvernului nr. 436 din
17.07.2015 cu privire la modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie
2011 „Privind măsurile de urgenţă din MADRM
domeniul fitosanitar pentru a preveni
introducerea şi răspîndirea în Republica
Moldova a unor organisme de carantină”

186

Decizia Comisiei 2006/464/CE din 27 iunie 2006 privind unele măsuri
provizorii de urgență destinate evitării introducerii și răspândirii în Comunitate
a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Legea nr. 245 din 23 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative

1

185

189

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 462
din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.

Neaplicabil pentru .RMoldova

Directiva Consiliului 74/647/CEE din 9 decembrie 1974 privind combaterea
tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină

188

Neaplicabil pentru Republica Moldova, deoarece se aplică doar statelor membre ale Uniunii
Europene, va fi discutat la şedinţa Subcomitetului pentru măsuri sanitare și fitosanitare (din
iunie 2017)

Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
MADRM
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie
2011
Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
MADRM
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie
2011
HOTĂRÎRE Nr. 145
din 13.02.2018
cu privire la aprobarea modificărilor şi
MADRM
completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.
356 din 31 mai 2012

0
MADRM
1

Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
MADRM
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie
2011

Scrisoarea MADRM nr. 01/01-1835 din 11.04.2018, Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22
Iulie 2011, Proiectul HG este remis spre examinare și expertiză juridică către Ministerul
Justiției

Decizia 2012/270/UE de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind
măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.)
193 și Epitrix tuberis (Gentner)
Decizia Comisiei 2006/133/CE din 13 februarie 2006 privind obligația statelor
membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul
lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este
194 atestată absența sa
Decizia 2012/535/UE de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012
privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul
195 lemnului de pin)

196

197

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

1
2017

1
2018
1

Decizia 2012/138/UE de punere în aplicare a Comisiei din 1 martie 2012
privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în
Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster)

2018

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a
zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare (Reformare)

2019

Directiva 93/50/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de precizare a anumitor
plante care nu sunt incluse în anexa V, partea A la Directiva 77/93/CEE a
Consiliului, ai căror producători sau ale căror antrepozite sau centre de
198 expediere din zonele de producție se înscriu într-un registru oficial
Decizia Comisiei 2004/416/CE din 29 aprilie 2004 privind măsuri de urgență
temporare cu privire la anumite fructe citrice originare din Argentina sau
199 Brazilia

200

1
2016

Decizia Comisiei 2006/473/CE din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări
terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas
campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. &
Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus)
Decizia 2012/756/UE de punere în aplicare a Comisiei din 5 decembrie 2012 în
ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu
& Goto
Decizia 2013/92/UE de punere în aplicare a Comisiei din 18 februarie 2013
privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie
luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv
în transportul unor mărfuri specificate originare din China
Decizia 2014/237/UE de punere în aplicare a Comisiei din 24 aprilie 2014
privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a
organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare
din India
Decizia 2014/422/UE de punere în aplicare a Comisiei din 2 iulie 2014 de
stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud,
pentru a preveni introducerea și răspândirea în Uniune a Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa
Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 de stabilire a condițiilor
minime pentru desfășurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de
inspecție, altele decât cele de la locul de destinație, cu privire la plante, produse
vegetale sau alte produse provenind din țări terțe
Directiva 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condițiilor în
care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente
enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse
și puse în circulație în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia,
pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de
plante (versiune codificată)
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și
de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai
2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor
active autorizate
Regulamentul (UE) nr. 544/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de date aplicabile
substanțelor active
Regulamentul (UE) nr. 545/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de date aplicabile produselor
de protecție a plantelor
Regulamentul (UE) nr. 546/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a
produselor de protecție a plantelor
Regulamentul (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele de
protecție a plantelor
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21
octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea
utilizării durabile a pesticidelor
Decizia Consiliului 2005/834/CE din 8 noiembrie 2005 privind echivalența
controalelor selecțiilor conservative realizate în anumite țări terțe și de
modificare a Deciziei 2003/17/CE

Hotărîrea Guvernului nr. 855 din
MADRM
13.07.2016 de modificare Hotărîrea
Guvernului nr. 558 din 22 Iulie 2011
Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie MADRM
2011
Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
MADRM
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie
2011
Hotărârea Guvernului nr. 335 din
26.05.2017 cu privire la modificarea
MADRM
Hotărîrii Guvernului nr.558 din 22 iulie
2011

2018

2020

2020

2020

2018

2019

2020
0,5
2016

Legea nr. 245 din 23.11.2017 pentru
modificarea și completarea unor acte
legislative

1
2016

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

HG nr. 356 din 31.05.2012 si Lege Nr.
228 din 23 Septembrie 2010

MADRM

Directiva 2004/29/CE a Comisiei din 4 martie 2004 privind stabilirea
caracteristicilor și a condițiilor minime pentru inspectarea soiurilor de viță de
215 vie

216

Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind
comercializarea materialului forestier de reproducere

Regulamentul (CE) nr. 1597/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de
stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea
ce privește modelul listelor naționale de materiale de bază destinate
217 materialului forestier de reproducere
Regulamentul (CE) nr. 2301/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de
stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea
218 ce privește definirea expresiei „cantități reduse de semințe”
Regulamentul (CE) nr. 69/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 care
autorizează derogări de la aplicarea anumitor dispoziții din Directiva
1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier
219 reproducător obținut din anumite materiale de bază

220

Decizia Consiliului 2008/971/CE din 16 decembrie 2008 privind echivalența
materialului forestier de reproducere produs în țări terțe

Decizia Comisiei 2008/989/CE din 23 decembrie 2008 de autorizare a statelor
membre, în conformitate cu Directiva 1999/105/CE a Consiliului, să adopte
decizii privind echivalența garanțiilor oferite de materialul forestier de
221 reproducere provenind din anumite țări terțe
Recomandarea Comisiei 2012/90/UE din 14 februarie 2012 privind orientările
pentru prezentarea informațiilor în vederea identificării loturilor de material
forestier de reproducere, precum și a informațiilor care trebuie să fie indicate pe
222 eticheta sau în documentul furnizorului
Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor
de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului
privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile
223 minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume

Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014
privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la
nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase

0

MADRM

0

MADRM

0

MADRM

0

MADRM

Este elaborat proiectul Legii privind comercializarea materialului forestier de reproducere.
Etapa de elaborare a anexelor la lege, privind estimarea șI cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.

0

MADRM

0

MADRM

Este elaborat proiectul Legii privind comercializarea materialului forestier de reproducere.
Etapa de elaborare a anexelor la lege, privind estimarea șI cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.
Este elaborat proiectul Legii privind comercializarea materialului forestier de reproducere.
Etapa de elaborare a anexelor la lege, privind estimarea șI cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.

2018

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

1

Hotărîrea Guvernului nr. 878 din din
22.12.2015 cu privire la modificarea și
completarea unor Hotărîri de Guvern
(Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 29
octombrie 2008 cu privire la aprobarea
MADRM
Reglementării tehnice „Material semincer
pentru porumb și sorg” și Hotărîrea
Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 cu
privire la aprobarea Cerințelor minime de
comercializare pentru cartofii de sămînță)

1

Hotărîrea Guvernului nr. 878 din din
22.12.2015 cu privire la modificarea și
completarea unor Hotărîri de Guvern
(Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 29
octombrie 2008 cu privire la aprobarea
MADRM
Reglementării tehnice „Material semincer
pentru porumb și sorg” și Hotărîrea
Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 cu
privire la aprobarea Cerințelor minime de
comercializare pentru cartofii de sămînță)

2017

2017

225
Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor
derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate
natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și
pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri
226 locale și varietăți
Directiva 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a
anumitor derogări pentru acceptarea varietăților primitive și a soiurilor de
legume care sunt cultivate, în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și
care sunt amenințate de erodare genetică și a soiurilor de legume lipsite de
valoare intrinsecă pentru producția vegetală comercială, dar create pentru a fi
cultivate în condiții speciale, precum și pentru comercializarea semințelor
227 acestor varietăți primitive și soiuri

228

229

230

231

232

HG 141 din 10.03.2017 cu privire la
MADRM
aprobarea modificărilor și completatilor ce
operează în unele hotărîri ale Guvernului

1

224

Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de
definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de
prebază

Proiectul hotărîre de Guvern de modificare a Hotărîrii de Guvern 418/09.07.2009 transmis la
avizare institutiilor
Este elaborat proiectul Legii privind comercializarea materialului forestier de reproducere.
Etapa de elaborare a anexelor la lege, privind estimarea șI cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.
Este elaborat proiectul Legii privind comercializarea materialului forestier de reproducere.
Etapa de elaborare a anexelor la lege, privind estimarea șI cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.

2019

2019

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie
Precum este specificat în Anexa
2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
XVI
și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului
Decizia Consiliului 2002/811/CE din 3 octombrie 2002 de stabilire de note
orientative care să completeze anexa VII la Directiva 2001/18/CE a
2017
Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în
mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei
90/220/CEE a Consiliului
Decizia Consiliului 2002/812/CE din 3 octombrie 2002 de stabilire, în temeiul
Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a
2017
formularului de sinteză a notificării privind introducerea pe piață a organismelor
modificate genetic ca atare sau în produse
Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
2017
din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate
geneticText cu relevanță pentru SEE.
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
2018
din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate
genetic

Secțiunea 7 – Organisme modificate genetic
MADRM
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic aprobat in prima lectura

233

Regulamentul (CE) nr. 641/2004 al Comisiei din 6 aprilie 2004 privind normele
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește cererea de autorizare a noilor produse
alimentare și noile furaje modificate genetic, notificarea produselor existente și
prezența întâmplătoare sau tehnic inevitabilă a unui material modificat genetic
care a făcut obiectul unei evaluări de risc și a obținut un aviz favorabil

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor
modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau
animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a
234 Directivei 2001/18/CE

235

Recomandarea Comisiei 2010/C 200/01 din 13 iulie 2010 privind orientările
pentru elaborarea măsurilor naționale de coexistență pentru evitarea prezenței
accidentale a OMG-urilor în culturile convenționale și ecologice

2018

2018

2018

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009
precum este specificat în Anexa
privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
XVI
236 (reformare)

237

Decizia Comisiei 2009/770/CE din 13 octombrie 2009 de stabilire a
formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării
privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca
produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în
temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

2018

0,5

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele
medicamentoase veterinare

Precum este specificat în Anexa
XVI

Directiva 2004/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie
2004 de modificare a Directivei 2001/82/CE de instituire a unui cod comunitar
239 cu privire la medicamentele veterinare

2019

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind
substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție
de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animal

2018

238

240

Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare
a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
Precum este specificat în Anexa
privește stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerința unei prescripții
XVI
veterinare pentru anumite produse medicamentoase veterinare destinate
241 animalelor de la care se obțin produse alimentare

242

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecţiei Sociale

0

Regulamentul (CE) nr. 1662/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a
anumitor dispoziții de punere în aplicare a procedurilor comunitare de elaborare Precum este specificat în Anexa
a deciziei cu privire la autorizațiile de comercializare a produselor de uz uman
XVI
sau veterinar
Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
Precum este specificat în Anexa
din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
XVI
(versiune codificată)

0,5

0,5

1

Secțiunea 8 – Produse medicale de uz veterinar
Hotărîrea Guvernului nr. 236 din
25.04.2017 pentru aprobarea proiectului
de lege cu privire la medicamentele de uz
veterinar. La Parlament pentru examinare
in lectura II

Hotărîrea Guvernului nr. 236 din
25.04.2017 pentru aprobarea proiectului
de lege cu privire la medicamentele de uz
veterinar. La Parlament pentru examinare
in lectura II
Hotărîrea Guvernului nr. 236 din
25.04.2017 pentru aprobarea proiectului
de lege cu privire la medicamentele de uz
veterinar. La Parlament pentru examinare
in lectura II
HG nr. 528 din 01.09.2009 ,Capitolul IV
si
Legea nr 160 din 30.07.2015
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Total 243 de acte UE, dintre care 85 au fost transpuse total, 11 - parţial, iar 149 rămân total netranspuse

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Rata realizării - 34,97 %
ANEXA

XXVI

Apropierea Legislaţiei Vamale

No.

Denumirea actului UE

Termen de transpunere conform AA

Statut: transpus -1; transpus partial-0,5 Actul prin a fost transpus
ANEXA

XXVI

Poziţia UE

Responsabil

Comentarii

La acest acord lista legislaţiei pentru armonizare

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar

3 ani / 01.09.2017

0

Ministerul Finanţelor

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de
scutiri de taxe vamale

3 ani / 01.09.2017

0

Ministerul Finanţelor

Regulamentul (UE) nr 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

2016

1

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea
Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de către organele vamale a fost
aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 22 iunie 2016.

În curs de realizare. Proiectul noului Cod vamal a fost remis pentru expertiză juridică şi expertiză anticorupţie.

Ministerul Finanţelor

Total 3 de acte UE, dintre care 1 a fost transpus total, iar 2 acte rămân total netranspuse
Rata realizării - 33,33 %
ANEXA XXVIII Apropiere, Norme aplicabile serviciilor financiare
No.

1

Denumirea actului UE
Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei
92/49/CEE a Consiliului și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005 / 68/EC și 2006/48/CE în ceea ce privește
normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și
majorărilor de participații în sectorul financiar

Termen de transpunere conform AA

Statut: transpus -1; transpus partial-0,5Actul prin a fost transpus
Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea
băncilor.

3 ani / 01.09.2017

2

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie
2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de
asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și
de modificare a Directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/EEC, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE, și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE a
Parlamentului European și a Consiliului

3 ani / 01.09.2017

1

3

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare)
Asociațiile de economii și credit din Republica Moldova vor fi tratate în același mod
ca și instituțiile enumerate la articolul 2 din prezenta directivă, și în consecință, vor fi
exceptate de la domeniul de aplicare al prezentei directive.

3 ani / 01.09.2017

0,5

de la data intrării în vigoare

1

3 ani / 01.09.2017

1

4

Directiva Comisiei 2007/18/CE din 27 martie 2007 de modificare a Directivei
2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea unor şi
includerea altor instituţii din sfera de aplicare şi tratamentul expunerilor faţă de
băncile de dezvoltare multilaterală
Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de

Responsabil
Banca Națională a Moldovei (în partea ce
se referă la bănci)

Poziţia UE

Comentarii
Directiva 2007/44/CE a modificat Directiva 2006/48/CE, care la rândul său a fost abrogată de Directiva 2013/36/UE.
Legea 202/2017 transpune parțial Directiva 2013/36/UE (care a abrogat Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE) și Regulamentul (UE)
nr.575/2013.

0,5

Legea nr. 250 din 01 decembrie 2017cu privire la
Banca Națională a Moldovei
supravegherea suplimentară a băncilor, a asigurătorilor/
reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui
conglomerat financiar

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie
2017

Banca Națională a Moldovei (în partea ce
se referă la bănci)

Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a
Moldovei nr.240 din 9 decembrie 2013.

Banca Națională a Moldovei

Legea 202/2017 transpune Directiva 2013/36/UE (care a abrogat Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE) și Regulamentul (UE)
nr.575/2013.
Conform declarației de compatibilitate emise de Centrul de Armonizare a Legislației, proiectul actualei Legi 202/2017 asigură
transpunerea parțială a reglementărilor Directivei 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr.575/2013, prin crearea cadrului legislativ
primar în domeniu, respectiv a premiselor pentru preluarea și elaborarea unor norme detaliate prin regulamentele viitoare ale Băncii
Naționale a Moldovei.
Directiva 2007/18/CE a modificat Directiva 2006/48/CE, care la rândul său a fost abrogată de Directiva 2013/36/UE.

Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06 octombrie
2017.

Banca Naţională a Moldovei (în partea ce
se referă la bănci)

Legea 202/2017 transpune Directiva 2013/36/UE (care a abrogat Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE) și Regulamentul (UE)
nr.575/2013.

credit (reformare)

5

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a
activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor
2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE
6

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994
privind sistemele de garantare a depozitelor
7

8

9

10

11

Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și
conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare
Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie
2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce
privește normele de evaluare ale conturilor anuale și conturilor consolidate ale
anumitor forme de societăți, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare
Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de
modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE
privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale
băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare
Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de
modificare a Directivelor Consiliului 78/660/CEE privind conturile anuale ale
anumitor tipuri de societăți, 83/349/CEE privind conturile consolidate, 86/635/CEE
privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții
financiare și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale
întreprinderilor de asigurare
Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001
privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

12

13
14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

În ceea ce privește instituțiile, altele decât
instituțiile de credit definite la articolul 3
alineatul (1) litera (a) din prezenta
directivă,prevederile referitoare la nivelul
capitalului inițial prevăzut în conformitate cu
articolul 5 alineatul (1), 5 (3), 6, 7 (a), 7 (b), 7
(c), 8 (a), 8 (b), 8 (c) și 9 din prezenta
directivă,sunt puseîn aplicare în termen de 10
ani de la intrarea în vigoare a prezentului
acord.

1

3 ani / 01.09.2017

0,5

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule
și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (versiune codificată)
Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003
privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii
ocupaționale
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004
privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și
93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

Directiva Comisiei 2006/73/CE din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei
2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice
și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate
Regulamentul (CE) nr 1287/2006 din 10 august 2006 de punere în aplicare a
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de
păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea
tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul
directivei în cauză
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care
trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la
tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE
Regulamentul (CE) nr 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare
a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în
prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea
comunicatelor cu caracter publicitar
Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie
2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația
referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de
modificare a Directivei 2001/34/CE
Directiva Comisiei 2007/14/CE din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a
anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește
informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997
privind sistemele de compensare pentru investitori

25

Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și Banca Națională a Moldovei
moneda electronică.

27

28

Conform declarației de compatibilitate emise de Centrul de Armonizare a Legislației la 20 octombrie 2011, proiectul Legii cu privire la
serviciile de plată și moneda electronică (actuala Lege nr. 114/2012) transpune parțial:
1. Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne;
2. Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de
monedă electronică.
Actualmente, proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (care operează modificări, inclusiv la Legea
nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și, respectiv, va aduce atingere gradului de compatibilitate
atins anterior la transpunerea directivelor UE menționate supra) a fost avizat de Centrul de Armonizare a Legislației și, în conformitate
cu Declarația de compatibilitate emisă la data de 23.03.2018, transpune Directiva 2007/64/CE și Directiva 2009/110/CE. Proiectul de
lege menționat a fost remis Cancelariei de Stat (prin intermediul Ministerului Finanțelor) la 11.07.2018.

Ministerul Finanțelor

3 ani / 01.09.2017

Ministerul Finanțelor

3 ani / 01.09.2017
Ministerul Finanțelor

3 ani / 01.09.2017
Ministerul Finanțelor

3 ani / 01.09.2017

0,5

Directiva 2001/24/CE este transpusă parțial în următoarele
acte naționale:
1. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107‑XV din 6 iunie
2002;
2. Legea instituțiilor financiare nr.550‑XIII din 21 iulie 1995.

Banca Națională a Moldovei (în partea ce
se referă la bănci)

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

7 ani / 01.09.2021

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

3 ani / 01.09.2017
3 ani / 01.09.2017

0,5

3 ani / 01.09.2017

1

5 ani / 01.09.2019

0

Hotărîrea CNPF nr. 49/5 din 30.09.2016 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind cerinţele de pregătire şi
competenţă profesională în asigurări
A fost adoptată în lectură finala, în şedinţa Parlamentului din
29,12,2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr.25-30/59 din
05,02,2016

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Legea nr 94 din 26,04,2012 pentru modificarea şi completarea Legii 414+XVI din 22 decembrie 2006 asigură transpunerea selectivă a
prevederilor Directivei 2009/103/CE
Proiectul legii nr 259 din 14,06,2013 a fost adoptat în prima lectură în cadrul şedinţei Parlamentului din 22,11,2013

3 ani / 01.09.2017

0,5

3 ani / 01.09.2017

0,5

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Hotărîrea CNPF nr. 49/2 din 26.08.2015 cu privire la Comisia Naţională a Pieţei Financiare
aprobarea Regulamentului privind pieţele reglementate şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare
Hotărîrea CNPF nr. 49/3 din 26.08.2015 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile
de investiţii
Hotărîrea CNPF nr. 49/3 din 26.08.2015 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile
de investiţii

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

3 ani / 01.09.2017

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

1

Regulamentului cu privire la ofertele publice de valori
mobiliare de
revînzare sau în scopul admiterii spre tranzacţionare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Hotărîrea CNPF nr. 7/11 din 12.02.2016 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

4 ani / 01.09.2018

0,5

4 ani / 01.09.2018

0,5

Hotărîrea CNPF nr. 7/11 din 12.02.2016 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

5 ani / 01.09.2019
Dispozițiile prezentei directive referitoare la
nivelul minim de compensare pentru
fiecare investitor, stabilite în articolul 4 din
prezenta directivă,sunt puseîn aplicare în
termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a
prezentului acord.

0,5

Hotărîrea CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a
investitorilor

3 ani / 01.09.2017

0,5

(Integral art. 12)

Hotărîrea CNPF nr. 14/15 din 31.03.2017 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piaţa de
capital
Notă: HCNPF transpune Regulamentul nr.596/2014/CE

Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004privind normele de aplicare a
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele
financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces
la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care
exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte
Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003de aplicare a Directivei
2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiția și publicarea
informațiilor confidențiale și definiția manipulărilor pieței

(lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)

Fondul de garantare a depozitelor în
sistemul bancar

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003
privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul
de piață)
26

Banca Naţională a Moldovei
Comisia Națională a Pieței Financiară

Notă: HCNPF transpune Directiva 2006/49/CE

5 ani / 01.09.2019
Prevederea referitoare la nivelul minim de
compensare pentru fiecare deponent
prevăzut la articolul 7 din prezenta directivă
va fi pusă în aplicare în termen de 10 ani
de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

de la data intrării în vigoare

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie
2009 privind inițierea și exercitarea activității de asigurare
Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și
conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare
Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie
2002 privind intermedierea de asigurări

Hotărârea CNPF nr.56/11 din 14.11.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind licențierea și autorizarea
pe piața de capital

3 ani / 01.09.2017

1

3 ani / 01.09.2017

0,5

Regulamentului cu privire la ofertele publice de valori
mobiliare de
revînzare sau în scopul admiterii spre tranzacţionare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Hotărîrea CNPF nr. 14/15 din 31.03.2017 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piaţa de capital
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Notă: HCNPF transpune Regulamentul nr.596/2014/CE

29

Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei
2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prezentarea
echitabilă a recomandărilor de investiții și menționarea conflictelor de interese

3 ani / 01.09.2017

0,5

Hotărîrea CNPF nr. 14/15 din 31.03.2017 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piaţa de capital
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Notă: HCNPF transpune Regulamentul nr.596/2014/CE

30
31

Regulamentul (CE) nr 2273/2003 din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei
2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute
pentru programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare
Regulamentul (CE) nr 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a
actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM) (reformare).

32

33

3 ani / 01.09.2017

34

0,5

Hotărîrea CNPF nr. 49/14 din 09.10.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentuui privind avizarea constituirii şi
funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori
mobiliare
Hotărîrea CNPF nr.57/10 din 28.11.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de
titluri de participare ale organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare
Hotărîrea CNPF nr. 62/20 din 20.12.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind transparenţa şi
publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv
în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară
a investiţiilor
Hotărîrea CNPF nr. 62/21 din 20.12.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind reglementările
prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare
fiduciară a investiţiilor
Hotărîrea CNPF nr. 5/15 din 31.01.2015 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind limitele şi tipul de
instrumente în care pot investi organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare
Hotărîrea CNPF nr.1/11 din 16.01.2015 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi
dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a
investiţiilor
/
di
i i l

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

1

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998
privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a
titlurilor de valoare
3 ani / 01.09.2017

35

1

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009de
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele
de plăţi și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind
contractele de garanţie financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanţele
private
36

3 ani / 01.09.2017

1

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie
2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE
37

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr 2005/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția ”persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice
de aplicare a procedurile simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei
activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată

Banca Naţională a Moldovei, Comisia
Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul
Economiei, Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei

Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv
al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a
instrumentelor financiare;
Banca Naţională a Moldovei, Comisia
Legea nr.185 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și
Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul
completarea unor acte legislative
Economiei, Ministerul Finanţelor,
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a
Ministerul Justiţiei
Moldovei nr.165 din 28 iunie 2017 „Cu privire la modificarea
și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei”

Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare
a instrumentelor financiare;
Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de
garanţie financiară;
Legea nr.185 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative;
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a
Moldovei nr.165 din 28 iunie 2017 „Cu privire la
modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii
Naționale a Moldovei”

Banca Naţională a Moldovei, Comisia
Naţională a Pieţei Financiare,
Ministerul Economiei, Ministerul
Finanţelor, Ministerul Justiţiei

1

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

39

Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de
garanţie financiară
Legea nr.185 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a
Moldovei nr.165 din 28 iunie 2017 „Cu privire la modificarea
și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei”

Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată șI Banca Naţională a Moldovei,
moneda electronică.

3 ani / 01.09.2017

38

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 de punere în aplicare Directiva
85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor
administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție
financiară

1

Regulamentului cu privire la ofertele publice de valori
mobiliare de
revînzare sau în scopul admiterii spre tranzacţionare

1 an / 01.09.2015

0,5

1 an / 01.09.2015

1

Hotărîrea CNPF nr. 49/14 din 21.10.2011 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi
Banca Naţională a Moldovei, Comisia
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa
financiară nebancară, modificată și completată prin Hotărîrea Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul
CNPF nr.36/15 din 26.06.2015
Economiei și Infrastructurii (Camera de
Licenţiere)
Notă: HCNPF transpune Directiva 2005/60/CE
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, adoptată în Lectura a II-a la
22.12.2017

Ministerul Finanţelor, Ministerul
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Conform declarației de compatibilitate emise de Centrul de Armonizare a Legislației la 20 octombrie 2011, proiectul Legii cu privire la
serviciile de plată și moneda electronică (actuala Lege 114/2012) transpune parțial:
1. Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne; 2. Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate,
desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică.
Actualmente, proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (care operează modificări inclusiv la Legea
nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și, respectiv, va aduce atingere gradului de compatibilitate
atins anterior la transpunerea directivelor UE menționate supra) a fost avizat de Centrul de Armonizare a Legislației și, în conformitate
cu Declarația de compatibilitate emisă la data de 23.03.2018, transpune Directiva 2007/64/CE și Directiva 2009/110/CE. Proiectul de
lege menționat a fost remis Cancelariei de Stat (prin intermediul Ministerului Finanțelor) la 11.07.2018.

(lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)

(lipsa expertizei de compatibilitate

Notă: Legea transpune Directiva 2015/849
Regulamentul (CE) nr 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la
informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri

40

Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a
Moldovei nr.157 din 1 august 2013.
1 an / 01.09.2015

0,5

Apropiere Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii

Banca Națională a Moldovei

Conform declarației de compatibilitate emise de Centrul de Armonizare a Legislației, proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
(BNM) (actuala Hotărâre nr.158 din 16.06.2016) cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (Regulamentul
cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.157 din 01.08.2013 și Regulamentul cu privire la activitatea
prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.53 din 02.03.2006)
transpune parțial Regulamentul (CE) nr.1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri.
Regulamentul (CE) nr.1781/2006 a fost transpus de BNM reieșind din limita ariei sale de competență. Transpunerea parțială a fost determinată de faptul că
acest regulament instituie inclusiv prevederi ce fac obiectul de reglementare a cerințelor asociate combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum
și norme aplicabile doar statelor membre ale Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr.1781/2006 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2015/847 al
Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, care se aplică din 26 iunie 2017.

1

2

3

4

5

6

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare
comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice(Directiva-cadru), astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009
Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Consolidarea capacității administrative și a independenței autorității naționale de reglementare în domeniul
comunicațiilor electronice;
- Stabilirea procedurilor de consultare publică pentru măsurile de reglementare noi;
- Instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva deciziilor autorității naționale de reglementare în
domeniul comunicațiilor electronice;
- Definirea piețelor relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice care sunt susceptibile
reglementării ex ante și analiza acestor piețe, cu scopul de a stabili dacă pe acestea există o putere de piață
semnificativă (SMP).
Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice(Directiva privind
autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009
Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă autorizații generale și să
limiteze nevoia de licențe individuale în cazuri specifice, justificate în mod corespunzător
Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată,
precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009
Pe baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu Directiva-cadru, autoritatea
națională de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice trebuie să le impună operatorilor care s-au
dovedit a avea putere semnificativă pe piață (SMP) pe piețele relevante, obligații de reglementare adecvate, cu
privire la:
- Accesului la, și utilizareainstalațiilor specifice de rețea;
- Controlul prețurilor privind accesul și tarifele de interconectare, inclusiv
obligațiile în funcție de costuri, precum și
- Transparență, non-discriminare și separarea contabilă
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile
de comunicații electronice(Directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
25 noiembrie 2009
Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Aplicarea Regulamentului privind obligațiile de serviciu universal (USO),
inclusiv stabilirea unor mecanisme pentru calculul prețurilor și finanțare, și
- Asigurarea respectării intereselor și drepturilor utilizatorilor, în special prin
introducerea portabilității numerelor și numărului unic european pentru apeluri de
urgență 112
Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe
piețele de rețele și servicii de comunicații electronice
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității
și comunicațiilor
electronice), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009 / 136/EC al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009 Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale, și în
special a dreptului la viață privată, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul
comunicațiilor electronice și pentru a asigura libera circulație a acestor date, precum și a echipamentelor și
serviciilor de comunicații electronice
Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe
radio în Comunitatea Europeană
- Adoptareaunei politici de reglementare și asigurarea disponibilității armonizate și
utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio

7

1

2 ani / 01.09.2016

1

Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007

Cancelaria de Stat

1,5 ani / 01.03.2016

1

Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

3 ani / 01.09.2017

0,5

Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

1,5 ani / 01.03.2016

0

Legea comunicațiilor electronice nr.241 din 17.11.2007 cu mo

Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare
Electronică)

3 ani / 01.09.2017

1

1

Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de
utilizarea spectrului de frecvențe pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile
la bordul aeronavelor

2 ani / 01.09.2016

1

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999
privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și
recunoașterea reciprocă a conformității acestora
9

10

11

12

1

2

1,5 ani / 01.03.2016

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale
comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)
Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Impulsionarea dezvoltării e-comerțului;
- Eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a serviciilor societății
informaționale;
- Asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii ale societății
informaționale; și
- Armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii care acționează în
calitate de intermediari, atunci când furnizează servicii de simplă transmitere,
caching sau hosting, nu prevede nicio obligație generală de a monitoriza.
Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie
2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie
1999 privind cadrul comunitar pentru semnăturile electronice
Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive:
- Adoptarea unei politici și legislație pentru a crea un cadru pentru utilizarea
semnăturilor electronice care să asigure recunoașterea lor legală de bază și
admisibilitatea ca probă în justiție
- Stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de
certificare care eliberează certificate calificate
Directiva 97/67/CE privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a
serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului

Directiva 2002/39/CE din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea
ce privește continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale comunitare

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

1 an / 01.09.2015

2 ani / 01.09.2016

8

Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007
Lege nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi
utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice
de comunicaţii electronice

Prevederile Directivei 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare
comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu referință la R. Moldova au fost transpuse în
legislație prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 și Legea nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi
utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronic

1

Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007

Programul de management al spectrului de frecvenţe radio
pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116
din 11.02.2013

Hotărârea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio nr. 3 din
01.07.2015 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire
a benzilor de frecvenţe”
Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
Programul de management al spectrului de frecvenţe radio
pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116
din 11.02.2013
Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015 pentru
aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la cea digitală terestră

Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007 pentru
aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea
conformităţii acestora”

Lege nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi
utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice
de comunicaţii electronice
Legea nr. 59/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.284-XV din 12 iulie 2004 privind comerţul electronic.
Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și
documentul electronic

Cancelaria de Stat

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 a fost transpusă prin Programul de management al
spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 11.02.2013. În conformitate cu
prevederile Programului, în perioada anilor 2013-2015 au fost eliberate 10 licențe de utilizare a resurselor de spectru radio (în regim de
neutralitate tehnologică) din benzile de frecvenţe 800 MHz, e900 MHz, 900 şi 1800 MHz. Aceste acțiuni au sporit eficiența utilizării
spectrului de frecvențe radio și au creat premize pentru îmbunătățirea considerabilă a acoperirii teritoriului și populației țării cu
semnalul rețelelor de comunicații mobile de generația a 3-a (3G), precum și pentru dezvoltarea vertiginoasă a rețelelor de comunicații
mobile de generația a 4-a (4G). Astfel, rețeaua LTE (4G) a unuia din cei 3 furnizori de aceste rețele la sfârșitul anului 2017 asigura
acoperirea cu semnal a 94,0% din teritoriu și, respectiv, 97% din populația țării. Deoarece pe parcursul etapelor precedente de realizare
a Programului au rămas nesolicitate resursele de spectru radio (e900 MHz - o subbandă; 2100 MHz - două subbenzi; 2600 MHz – trei
subbenzi şi 3400 - 3800 MHz - opt subbenzi), aceste resurse, conform prevederilor pct.6 din Planul de acţiuni privind realizarea
Programului, urmează să fie expuse repetat la concurs de către ANRCETI reieşind din cererea de piaţă

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Prin Hotărârea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio nr. 3 din 01.07.2015 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe”, a fost transpusă Decizia 2008/294/CE (identică cu condiţiile şi
parametrii tehnici menţionaţi în Decizia ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07din 01.12.2006), ceea ce permite implementarea sistemelor de
comunicații electronice mobile la bordul aeronavelor

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

3 ani / 01.09.2017

0,5

2 ani / 01.09.2016

1

Aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 886 din 8 noiembrie 2013
„Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea
informaţiilor din sectorul public”.

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor

1 an / 01.09.2015

1

Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și
documentul electronic

Serviciul de Informații și Securitate

de la data intrării în
vigoare a prezentului acord.

1

5 ani / 01.09.2019

0

Apropiere Norme aplicabile serviciilor poştale şi de curierat
Hotărîrea Guvernului nr. 1226 din 09.11.2016 cu privire la
standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal
universal
Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu
privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice(Directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu prevederile de referință la R. Moldova a fost transpusă
în legislație prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” a fost transpusă cu referință la R. Moldova Directiva
1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de
telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora, care este deja substituită prin Directiva 2014/53 în vigoare din iunie
2016 în țările UE. Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității acestora”, care va transpune Directiva 2014/53 a
Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la
dispoziție pe piață a echipamentelor radio

În cazul Legii nr. 91 din 29.05.2014 nu a fost evaluată transpunerea actului UE și nu este indicat în clauza de armonizare

În cazul Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016 (lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)

3

1

1

2

3

Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008
de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a
serviciilor poștale ale Comunității

7 ani / 01.09.2021

Directiva 2010/65 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea în și
/ sau la plecarea din porturile statelor membre ale Comunității abrogate de Directiva
2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 februarie 2002 valabilă
până la 18 mai 2012

3 ani / 01.09.2017

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992privind cerințele minime de
securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul
navelor
Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999privind Acordul de organizare a
timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din
Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din
Transporturi din Uniunea Europeană (FST)
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie
1999 privind punerea în aplicare a prevederilor referitoare la timpul de lucru al
navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile comunitare

1

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie
2005 privind consolidarea securității portuare
Regulamentul (CE) nr 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31
2
martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare
Total 61 de acte UE, dintre care 24 au fost transpuse total, 17 - parţial, iar 20 directive rămân total netranspuse

0

Ministerul Economiei și Infrastructurii
Condiţii tehnice

0

Ministerul Economiei și Infrastructurii
Condiţii sociale

3 ani / 01.09.2017

0

Ministerul Economiei și Infrastructurii

3 ani / 01.09.2017

0

Ministerul Economiei și Infrastructurii

3 ani / 01.09.2017

0

2 ani / 01.09.2016

0

Ministerul Economiei și Infrastructurii
Securitate maritimă
Ministerul Economiei și Infrastructurii

2 ani / 01.09.2016

Rata realizării - 39,34 %
ANEXA XXIX Apropiere, Norme aplicabile serviciilor financiare
No.

Denumirea actului UE
1
2

1

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii
Directivei 89/665/CCE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de
achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări
Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 din 5 noiembrie 2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

Total 3 de acte UE, dintre care 3 au fost transpuse total.
Rata realizării - 100 %

Termen de transpunere conform AA

Statut: transpus -1; transpus partialActul prin a fost transpus
0,5

3 ani/6 ani 01.09.2017/01.09.2020

1

3 ani / 01.09.2017

1

Responsabil

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Ministerul Finanţelor

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Ministerul Finanţelor

Apropiere Norme aplicabile serviciilor de telecomunicaţii
1

Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al
achiziţiilor publice (CPV)

Ministerul Finanţelor

Poziţia UE

Comentarii

