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Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Cu referire la scrisoarea nr. 15-458 din 19 mai 2017 prin care se solicită realizarea expertizei de
compatibilitate a proiectului Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe
şi legume proaspete, inclus în pct. 70 din Capitolul 12 „Agricultura şi dezvoltarea rurală” din Planul Naţional
de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în
perioada 2017 - 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, Centrul de Armonizare a
Legislaţiei a examinat proiectul în cauză şi prezintă anexat Declaraţia de compatibilitate.
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In baza expertizei proiectului Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate
pentru fructe şi legume proaspete, inclus în pct. 70 din Capitolul 12 „Agricultura şi dezvoltarea rurală”
din Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană în perioada 2017 - 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.
Proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete
transpune Capitolul II din Titlul II; Anexa III şi Anexa V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor
prelucrate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2011 / Chapter II of Title II,
Annex III and Annex V of Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying
down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and
vegetables and processed fruit and vegetables sectors, published in the Official Journal of European Union L
157 of 15 June 2011.
I. Obiectul proiectului
Proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete
are drept scop instituirea unui cadru juridic nou care să reglementeze procedura controlului de conformitate a
fructelor şi legumelor proaspete cu standardele de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr.
543/2011, la etapa de producere, depozitare, prelucrare, sortare, ambalare, import, export şi/sau comercializare
a produselor.
Domeniul fructelor şi legumelor proaspete este actualmente reglementat la nivelul UE prin Regulamentul
(UE) nr. 543/2011, ale cărui prevederi sunt transpuse parţial la nivel naţional prin Hotărîrea Guvernului nr.
929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi
legume proaspete” (modificare operată prin Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 27.03.2017).
Proiectul naţional reprezintă un exerciţiu de creare a normelor naţionale primare în domeniul controlului de
conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 543/2011.
Proiectul de act normativ reglementează, în principal, următoarele aspecte relevante din punctul de vedere al
transpunerii:
- Introducerea unor definiţii armonizate relevante standardelor de comercializare a fructelor şi legumelor
proaspete, în speţă noţiunea de „ambalaj”, „ambalaj de vînzare”, „transport”, „lot”, „eşantionare”, „eşantion
primar”, „eşantion global”, „eşantion secundar” şi „eşantion redus” (Anexa V, Capitolul I „Definiţii” din
Regulamentul (UE) nr. 543/2011);
- Stabilirea obligaţiei organului de control de a menţine o bază de date cu privire la comercianţii implicaţi în
sectorul fructelor şi legumelor şi de a o actualiza în permanenţă cu informaţiile prezentate de operatori (art. 10
din Regulamentul (UE) nr. 543/2011);
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- Preluarea normelor privind evaluarea riscurilor şi criteriile de evaluare a riscurilor pentru efectuarea
controlului (art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 543/2011);
- Stabilirea condiţiilor privind locul de efectuare a unui control de conformitate (pct. 2.2 din Anexa V a
Regulamentului (UE) nr. 543/2011);
- Preluarea normelor privind efectuarea controlului fizic (pct. 2.5 din Anexa V a Regulamentului (UE) nr.
543/2011):
- Evaluarea ambalajului şi a prezentării produselor;
- Verificarea conformităţii produselor;
- Cantitatea minimă de produse ambalate şi produse în vrac cuprinse în eşantionul global în cazul în
care un lot este declarat nesatisfacător sau cînd există riscul ca un produs să nu fie în conformitate cu
standardul de comercializare.
- Instituirea unor cerinţe privind controlul produselor, rapoartele privind controlul efectuat, cît şi diminuarea
valorii produsului din cauza unui control de conformitate (pct. 2.6 - 2.8 din Anexa V a Regulamentului (UE)
nr. 543/2011);
- Preluarea dispoziţiilor privind structura certificatului de conformitate a calităţii fructelor şi legumelor
proaspete (art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 543/2011);
- Preluarea listei fructelor şi legumelor supuse controlului de conformitate cu cerinţele de calitate (art. 3 (2)
din Regulamentul (UE) nr. 543/2011):
- tomate; salată; cicoare creaţă; cicoare de grădină cu frunze întregi; ardei; banane; citrice; struguri de
masă; mere; pere; piersici; nectarine; căpşune; kiwi.
- Preluarea modelului certificatului de conformitate a calităţii fructelor şi legumelor proaspete (Anexa III din
Regulamentul (UE) nr. 543/2011).
II. Evaluarea din perspectiva compatibilităţii cu Dreptul UE
Din perspectiva proiectului examinat, la nivelul Dreptului UE incident prezintă relevanţă directă Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi
sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.
Transpunerea şi implementarea Regulamentului (UE) nr. 543/2011 este importantă în contextul realizării
obligaţiilor Republicii Moldova, ce rezultă din Anexa VII „Agricultura şi Dezvoltare rurală” la Titlul IV al
Acordului de Asociere RM-UE, avînd termen de implementare în legislaţia naţională de 3 ani de la intrarea în
vigoare a Acordului (2017).
Regulamentul (UE) nr. 543/2011 stabileşte norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.
Astfel, acesta instituie obligaţia de a le supune unui control de conformitate potrivit unor criterii de evaluare a
riscurilor prestabilite, în baza unui certificat de conformitate şi unor metode de control stricte. De asemenea,
actul UE stabileşte modelul propriu-zis al certificatului de conformitate şi detaliază metodele de control ale
calităţii fructelor şi legumelor proaspete adoptat în cadrul regimului OCDE de aplicare a normelor
internaţionale pentru fructe şi legume.
în ceea ce priveşte transpunerea sa, prezentul proiect îşi propune să asigure o transpunere corespunzătoare a
normelor Regulamentului (UE) nr. 543/2011, în partea ce vizează realizarea controlului de conformitate a
fructelor şi legumelor proaspete, indicate la pct. I.
Măsuri naţionale de transpunere existente:
Regulamentul (UE) nr. 543/2011 a constituit obiect al transpunerii în legislaţia naţională de profil prin:
- Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru
fructe şi legume proaspete” (modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 27.03.2017), în partea ce
vizează preluarea standardelor de comercializare pentru fructe şi legume proaspete din Anexa I a
Regulamentului (UE) nr. 543/2011 (Cerinţele referitoare la clasificarea, calibrarea, toleranţele, prezentarea şi
marcajul ardeilor; cerinţele referitoare la toleranţe şi prezentarea strugurilor de masă; cerinţele privind
clasificarea merelor; cerinţele privind calibrarea piersicilor şi nectarinelor; lista non-exhaustivă de soiuri de
mere clasificate în funcţie de coloraţie şi înroşire şi lista non-exhaustivă de soiuri de pere clasificate în funcţie
de coloraţie şi înroşire).
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Menţionăm că potrivit Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017 - 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din
30.12.2016, Regulamentul (UE) nr. 543/2011 urmează a fi transpus şi prin măsuri normative viitoare proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu
privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe decalitate şi comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”, proiect planificat pentru Trimestrul IV al anului curent.
De asemenea, cerinţele de igienă existente la producerea, recoltarea, ambalarea, depozitarea şi transportarea
fructelor şilegumelor proaspete sunt fixate la nivel naţional prin Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 06.07.2010
cu privire la aprobarea Normei privind cerinţele igienice la producerea, recoltarea, ambalarea, depozitarea şi
transportarea fructelor şi legumelor proaspete, act naţional care a transpus prevederile documentului normativ
al Comisiei Codex Alimentarius CAC/RCP 53-2003.
Observaţii privind compatibilitatea cu Regulamentul (UE) nr. 543/2011
Art. 6 (2), lit. a) din proiectul naţional nu a stabilit ca criteriu de evaluare a riscurilor „preţul produsului”,
similar art. 11 (1) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011. în acest context, solicităm completarea prevederii
naţionale cu criteriul lipsă.
Observaţii privind formularea clauzei de armonizare
în vederea asigurării uniformităţii clauzelor de armonizare şi respectării cerinţelor de formă privind acestea,
impuse de Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006, clauza de armonizare a proiectului va fi expusă în
următoarea redacţie:
„Prezenta Lege transpune Capitolul II din Titlul II; Anexa III şi Anexa V a Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi
legumelor prelucrate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2011”.
III. Concluzii
Avînd în vedere cele menţionate, apreciem că în urma evaluării nu au fost identificate observaţii pe fond din
punct de vedere al compatibilităţii cu dreptul european, fiind asigurată o transpunerea fidelă şi completă a
Capitolului II din Titlul II; Anexei III şi Anexei V din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.
Facem menţiunea că analiza Centrului de Armonizare a Legislaţiei nu are în vedere elementele de
oportunitate ale soluţiilor juridice incluse în proiectul de act normativ, ci se referă strict la conformitatea
acestora cu Dreptul UE aplicabil.
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