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Comisia agricultură
şi industrie alimentară

Raport
asupra proiectului de Lege cu privire
Ia controlul de conforinitate cu
cerinţele de calitate pentru fructele şi legu
tnele proaspete
(lectura 11)
nr. 117

din 11.04.2018

Comisia agricultură şi industrie alimentară a exa
minat obiecţiile şi
propunerile de îmbunătăţire pentru lectura a dou
a Ia proiectul de Lege
cu privire la controlul de conformitate cu ceri
ne1e de calitate pentru
fructele şi legumele proaspete, aprobat de plenul
Parlamentului în prima
lectură la şedinţa din i8 oetombrie 2018 şi decizii
le asupra lor sunt expuse
însinteză.
Totodată, Comisia comunică că propunerile şi obi
ecţiile acceptate au
fost expuse în proiectul de lege definitivat, ane
xat Ia raport împreună cu
sinteza, părţi eomponente ale acestuia.
Reieşind din cele expuse, Comisia agricultură şi ind
ustrie alimentară
propune plenului Parlamentului proiectul de Lege
u privire la controlul
de eonformitate cu cerinţele de calitate peit
ru fructele şi Iegumele
proaspete nr 117 din 11 04 2018 (definitvat) sprc
adoptare în lcc[ura a
doua
-
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1.

Nr.
crt.

:

i.

2

Articolul

Articolul

.

Textul părţii constitutive
a proiectului Ia care se
propun amendamente,
propuneri, obiecţii

Articolul 3.

Anexă la raport

.

Conţinutul amendamentului, propunerii,
obiecţii

—

„

‘, —„

„

Dat fiind că anexa nr.i poate fi
modificată în continuu, se propune
ca aceasta să fie aprobată de
Guvern.

Se acceptă.

Rezultatul examinării de către
Comisia sesizată în fond

La art.3, titlu nu corespunde conţinutului. Totodată,
acesta nu se încadrează în dispoziţiile Capitolul I al Se acceptă,
proiectului de lege. Considerăm că, cerinţele de capitolul
I.
comerciaiizare pot fî incluse în Capitolul
11, înaintea
art.i6 şi art.17 care prevăd cerinţe de import şi export.

art.3

se excludc din

La art.2 se utilizează noţiunea lanţul comercial,
care nu este utilizată în Regulamentul UE. Se
acceptă,
cuvintele
.‚lanţ
Recomandăm, de a explica scnsul acestei noţiuni în corner
cial"
se
substituie
cu
art.5 din proiect. Totodată, este eronată referinţa cuvintele „lanţ
aliinentar".
privind etapele lanţului comercial enumerate la art.9.
Cu titlu de informare, precizărn că Legea nr.50/20i3
utilizează sintagma lanţ alimentar.
Cuvintele expuse între paranteze (excepţie fiind
sectorul casnic) se vor exclude, deoarece se
dublează cu prevederile art.4 alin.(2) lit.a).

i. Deoarece proiectul de lege este
cu relevanţă
UE, proiectul transpune Regulamentul (UE) nr.
Direcţia generală 543/2011, în partea introductivă
a proiectuiui se va
juridică
introduce clauza de armonizare.
2. La art.i, se menţionează că obiectul
de
reglementare este aplicabil doar fructelor şi legumelor
proaspete prevăzute în lista din anexa nr.i.
Precizăm, că lista propusă la proiect nu este conform
Regulamentului UE, astfel, unele fructe nu se
regăsesc. Rezultă că, produsele care nu sunt incluse în
anexa nr.i aI proiectului de lege, se vor conforma
cerinţelor stabilíte de Guvern.

Autorul
amendamentului,
propunerii,
obiecţiei

ilor şi obiecţiilor Ia proiectul de
cu privire la controlul de conformitate cu
cerinţele de calitate pentru fructe şi legumele
proaspete
(nr.117 din 11.04.2018)

amendamentelor, propuner

S INTEZA

8.

7.

Articolul 7.

.

Articolul 6.

Articolul 5.

5.

6.

Articolul4.

4.

„

„

„

„

„

„

„

—„

—„

„

La art.7, alin.(7) se va exclude, deoarece se dublează cu
art.6.
2

-

-

Se acceptă.

Precizarea este dată la art.5 alin

Nu se poate de tradus cuvînt în
cuvînt.

Se acceptă.

(i).

Se acceptă, art.2 se expune în nouă
redacţie, respectiv şi alin (i)aI art.4
(vezi proiectul definitivat,articolul
renumerotat 3).

Capitolul II se va începe cu uri articol care va stabili Se acceptă.
autorităţile de control şi co()rdonare, ínclusiv, organele
teritoriale (art.i8 din proiect).
La art.6:
alin.(3) se va exclude, deoarece se dublează
cu art.4 alin.(2);
Se acceptă.
alin.(4) este lipsit de claritate. Proiectul dat
utilizează noţiunea agent economic în loc de
operator economic. Sugerărn o reglementare clară Se acceptă.
a norrnei, fră a face referinţă la Legea nr.50/2013.

-

-

-

La art.4 alin.(i) referinţa făcută la activităţile
enumerate Ia art.2 este eronată, deoarece prevederile
art.2 nu specifică expres activităţile persoanelor fizice
şi juridice. Totodată, referinţa la Legea nr.50/2013
cu privire la controalele ojcia1e pentru
verţcarea conformităţii cu legislaţia privind
hrana
pentru
animale
şi
produsele
alimentare şi cu normele de sănătate şi de
bunăstare a «nimalelor, este lipsită de claritate şi
necesită a fi concretizată.
Pentru a nu afecta concepţia generală a domeniului
de aplicare a legii, considerăm că prevederile alin.(i)
urmează a fi expuse cu claritate şi fără echivoc, evitînd
confuziile şi diferite interpretări.
Laart.5:
noţiunile:
colet,
control
de
conformitate, control jzic, control selectiv,
lot, probă elementară, probă redusă nu
corespund totalmente noţiunilor din Regulamentului
IJE;
Ia noţiunea inspector, pentru claritate,
cuvintele organul de control se v()r substitui cu
cuvintele Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor;
noţiunea prelevare se va cornpleta îa sfirşit
cu sintagma de conformitate.

Articolul i8.

13.

Articolul

Articolul

15.

16.

20.

19.

13.

Articolul

12.

14.

12.

Articolul

11.

„

„

„

„

„
—„

—„

—„

—„

—„

—„

—„

—„

„

Articolul 9.

10.

„

„

Articolul 8.

9.

Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă.
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La Art.2o alin.(2) se va completa cu cuvintele: va
asigura elaborarea şi aprobarea actelor Se accept
ă.
normative prevăzute de prezenta lege.

Articolul 19. Răspunderea pentru
încălcarea legii
Se acceptă.
Nerespectarea prevederilor prezentei
legi ji ale actelor normative aprobate în
temeiul prezentei Iegi atrage, după caz,
răspunderea contravenţională, civilă sau
penală, conform Iegii.

Art.19 se va reformula, după cum urmează:

Capitolul III Reglementări procedurale.

Articolele 19 Ş 20 Se vor însera într-un capitol

Art.i8 seva expune la începutul Capitolului II

La art.13 alin.(i), norma se va expune mai clar.

-

-

-

la alin.(3) se utilizează noţiunea probă Se accept
ă.
compozită, care necesită a fi definită în art.5;
Ia alin.(4) după cuvintele cerinţe de
calitate de completat cu cuvintele aprobate de
Se acceptă.
Guvern;
la alin.(6), Iit.c) se va exclude, dat fiind faptul
că Regulamentul UE nu prevede categoria 111.
Se acceptă.

La art.12:

Art.9 necesită a fI revăzut şi reformulat, deoarece
nu Se acceptă prin reformularea art
corespunde art.2 din proiect.

2.

La art.8, alin.(2) lit.a) şi lit.b) necesită o reformulare
Se acceptă parţial, se modifică Iit. b)
mai clară conforin Anexei V din Regulamentul UE.

17.

-

;

„

„

4

Se acceptă includerea traduceri
i în
Iimba eng1ez ‚

Nu se acceptă,conţinutul puncte
lor
este acelaşi,doar că unele
sunt
divizate.

BALAN
.—Freşedinte1e Comi
siei

Certificatul de conformitate
prevăzut la Anexa nr.3 din
proiect conţine 17 puncte, cornpa
rativ cu Certjicatul
de
conformitate
cu
de
comercializare ale Uniun standardele
fructele şi legumele pro ii Europene pentru
asp
articolele 12, 13 şi 14, pre ete menţionat ki
văzut în Anexa III din
Regulamentului UE, care con
ţine 13 puncte. Totodată,
Iipseşte traducerea în limba eng
leză.

Proieci (de/iniijvaf)

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
cu privire la controlui de conformitate cu cerinţcle de calitate
pentru fructele şi legumele proaspete
Parlarnentul adoptă prezenta lege ordinară.
Prezenta lege transpune parţial capitolul 1l din titlul 11. anexa 1I1
şi anexa V Ia Regulamentui de
punere în aplicare (UE) nr. 543/201 1 al Cornisiei din 7 iunie
201 1 de stahilire a nornielor de apiicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliultii în ceea ce priveşt
e sectorul fructelor şiIegurnelor şi
sectorul fructelor şi legumelor prelticrate. puhlicat în Juriialul OIci
al al [Jniunii F-uropene 1. 1 57 din 1 5
iunie 201 1.

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul de reglementare
Prezenta Iege reglementează stabilirea procedtirilor. modul
de organizare şi desfurare a
controlului asupra determinării conformităţii cu cerinţele de
calitate pentru fructele şi legumele
proaspete (în continuare -.produse), a căror Iistă se aprobă de (iuvern
.
Articolul 2. Scopul
Scopul prezentei Iegi constă în consolidarea cadrului juridic
şi instituţional în domeniul
efectuării controlului de determinare a conformităţii cu cerinţele
de calitate a fructelor şi legumelor
proaspete asupra activităţii persoanelor fizice sau juridice care
produc. depozitează. prelucrează.
sortează, ambalează, importă, exporlă i/sau coniercializează prodtis
e.
Articolul 3. Domeniul de aplicare
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoaiielor Izice şi juridice
care desfoară
activităţile enumerate în art. 2, pe teritoriul Republicii Moldova,
şi sunt înregistraţi la Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Aiinientelor conforni legislaţiei în vigoar
e.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se extind asupra:
a) Procesului de producere, proccsare, manipulare sau depozitarc în coiidiţ
ii casnice pentru
consum propriu.
b) produselor destinate prelucrării industriaie sau peiitru ntitriţia animalelor la
domiciliu;
c) produselor ce tranzitează ţara sati care sc depozitează leiiiporar ca hunuri
cc tranzitează
ţara, cu condiţia ca acestea să nu fie exptise comercializării;
d) produselor cultivate vîndute sau livrate de la loctil de ctiltivare spre
tinităţile de
condiţionare şi ambalare sau spre spaţiile de dcpozitai•e. ori expcdi
ate de la exploataţia sa către
unităţile respective;
e) produselor expediate de la spaţiile de depozitare spre tiiiităţile de condiţionare
si ambalare;
f) produselor destinate consumtiltii aninial sati unei alte titilizări nealimentare;
1

în urrna germinării seminţelor unor
g) produselor cornercializate ca germeni comestibili,
plante, clasificaţi drept fructe si legunie.
Articoiul 4. Noţiuni
arele:
În sensul prezentei Iegi, noţiunile utilizate semnifică urrnăto
ile de producători şi asociaţiile
agenl economic persoană fizică saujuridică, inclusiv grupur
mitate si calitate faţă de fructele si
acestora, responsabilă pentru respectarea cerinţelor de confor
legumele proaspete aflate sub controlul ei;
prin ambalajul şi conţinutul
cirnhalaj de conlerci(IlizarL' parte individualizată a unui Iot care,
l de vînzare, o unitate de vînzare pentru
său. cste concepu[ă ustll încî să cons[i[uic. la punctu
utilizaorul iinaI sau consumator;
nare a
niod sistematic de colectare, evaluare, înregistrare şi disemi
analiza riscului
sau o acţiune ca răspuns la un pericol
informaţiilor. care să conducă la recornandări pentrii o poziţie
-

-

-

emiiient;
său, concepută astfel încît să
colei parte a unui lot individualizată prin anibalajul şi conţinutul
de vînzare sau de produse în vrac
faciliteze manipularea şi transportul unui anurnit număr de unităţi
tîzică şi de transportul acestora.
saii urdonate, pentru a se evita deteriorarea cauzată de niaiiipularea
considerate colete;
Containerele de transport rutier. feroviar, maritirn şi aerian nu sînt
documentelor ce însoţesc
control de con/brmiiciíe totalitate a acţiunilor care includ controlul
cu cerinţele de calitate;
lotul de produse si controlul fizic, verificarea conformităţii produselor
or si
verificare direcţionată, priii interrnediul probelor prelevate, a fructel
conirol Jizic
e în conformitate cu cerinţele
legurnelor proaspete, a anibalajelor, a etichetelor, a condiţiilor de păstrar
-

-

-

decalitate;

are;
seleciiv vcrificare a calităţii prodiiselor prin prelevarea probelor secund
ic,
caii[ita[e de produs destiiiată cornercializării de către acelasi agent econom
expediţie
iţia poate fî constituită din unul
prezentă în momentul controlului şi definită printr-un docunient. Exped
loturi de produse;
sau niai iiiulte tipuri de produse, ea poate conţine unul sau mai rnulte
instruită si abilitată să
inspector persoană împuternicită de către organiil de control care este
elor cu cerinţele de calitate;
exercite în mod efectiv iin control pentru deterniinarea conformităţii produs
ca avînd aceleaşi
1()i cantitatc dc produse carc, în rnonientul controlului este prezentată
de origine, tipul produsului,
caracteristici priviiid identitatea arnbalatorului şi/sau a expeditorului, ţara
calibrul său), soiul sau tipul
categoria produsului, calibrul (dacă produsul se clasează în funcţie de
şi prezentarea acestuia. În
comercial (dacă este prevăzut în cerinţele de calitate), tipul ambalajului
tarea loturiior individuale,
cazul în care identificarea loturilor este dificilă şi/saii nu este posibilă prezen
dacă sunt similare în ceea
toate Ioturile din cadrul iinui traiisport se consideră ca formînd un singur lot
sau tipul comercial (dacă
ce privete tipiil produsiiliii. expeditorul. ţara de origine. categoria şi soiul
este prcvăziit în cerinţcle de calitate);
d cu etapa de producere
/cm( cílirnenícir etapele Ia care Siiiit efectuate diverse operaţiuni începîn
depozitare, prelucrare,
pînă Ia ajungerea produsului către consumatorul final şi anume: producere,
sortare. nnihularc. import. export şi/suu coniercializnrc.
n lotsau
prelevare acţiune de extragere a unei anuniite cantităţi sau iinităţi de produs dintr-u
colet în timpul unui control de conforrnitate;
produselor
prohň elemeníară cantitate de produs prelevată aleatoriu dintr-un lot sau, în cazul
prezentate în vrac, dintr-o parte a lotiiliii;
te pentru a
probă glohalň mai iiiulte probe eleiiientare reprezentative pentru lot, preleva
permite evaluarea lotułui în funcţie de cerinţele de calitate;
2
COfl(10/

-

-

-

-

-

probă secundară cantitate egală de produse prelevată aleator
iu din proba elementară:
a) în cazul fructelor în coajă (din culturile nucifere) ambaiate, proba
secundară constituie
îritre 0,3 kg şi 1 kg. Dacă proba elementară conţine colete,
iar acestea ambalaje de comercializare,
atunci proba secundară va constitui unul sau mai multe
ambalajc de comercializare care, în total.
cîntăresc minim 0,3 kg;
b) în cazul altor produse ambalate, proba secundară constit
uie 30 de unităţi. dacă greutatea
netă a coletului este de maxim 25 kg şi acesta nu conţine
ambalaje de comercializare. Dacă proba
elementară nu conţine mai mult de 30 de unităţi. atunci trebuie
controlat întregul conţinut al coletului;
probă compozilă (‘doar în cazul culíz,rilor nuciţere)- arneste
c cu greutate de cel puţin 3 kg al
tuturor probelor secundare prelevate din proba globală. Produs
ele care compun proba compozită sunt
aruestecate în mod omogen.
probă redusă cantitate reprezentativă pentru produs. prclcva
tă aleatoriu din proha glohală. cu
un volum limitat la cantitatea minimă necesară. care este suficie
ntă pentru a permite evaluarea în
funcţie de numărui de criterii. Dacă în urrna controlului produs
ele sînt distruse. atunci proba redusă nu
va depăşi 1 0% din proba globală;
procent minim al riscului nerespectării cerinfe/or de calilale
caracteristici minime la toate
categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute
pentru fiecare categorie şi de toleranţele
admise Ia fructele şi legumeie care trebuie să fie: întregi, sănăto
ase (sînt excluse produsele atinse de
putregai sau cu alterări din cauza cărora ar deveni improprii
pentru consum), curate, lipsite de materii
străine vizibile, de paraziţi ori de atacuri ale paraziţiior, fără
umiditate exterioară anormală şi firă de
rnirQsuri şi/sau gusturi străine.
sisIem de auloconlí•o/ proceduri interne de control de carc dispun
e agentul economic elaborate
în bza unuia sau mai multor standarde avansate de manag
ernent al calităţii, recunoscute la nivel
internaţional (ISO, HACCP, GIobal GAP ctc.).
-

-

-

-

Capitolul 11. Organizarea controalclor de conformitatc cu cerinţe
le de calitate apiicabile
p roduselor
Articolul 5. Organul de control şi autoritatea dc coordona
re
( I) Controlul privind conformitatea cu cerinţele de calitate a produselor se efectuiază de către
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. inclusiv subdiv
iziunile teritoriale (în continuare
organul de control).
( 2) Autoritatea de coordonare responsabilă pe domeniul la care se reţră prezenta lege este
desemnat ministerul responsabil de domeniul agriculturii.
—

Articolul Baza de date cu privire Ia agenţii economici din lanţul
alimentar
( 1) Organul de control creează baza de date. care regrupează agenţii econoniici din sectorul
produselor, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi care respcc
tă cerinţele de calitate pcntru produse.
( 2) Organul de control va elabora şi aproha proceduri intcrnc privind înregistrarca şi evidenţa
agenţilor economici.
(3) Baza de date se creează pentru ficcare agent economic din sector
înregistrat sub cod unic şi
va conţine următoarele date:
..

a) numărul individual de înregistrare;
b) numele şi adresa;
c) codul unic IDNO sau IDNP;
3

în lanţul alirnentar;
d) inforiiiaţiilc nccesarc clasilicării sale. în special localizarea sa
ul si tipul defectelor
e) constatările diii tirnpul controaleior precedente, inclusiv nurnăr
echiparnentelor tehnice utilizate;
constatate. cal i tatea obişnuită a prod LiseIor cornercial izate. nivelul
calităţii sau a sistemului de
t) informaţii privind existenţa unui sisteni de asigurare a
de calitate.
autocontroi, care asigură conlbrrnitatea produselor cu cerinţele
lui de control, în timpul
( 4) Baza de date se actualizează de către inspectorii organu
te de la agentul econornic, care este
controalelor de conłbrrniiate si în baza inlbrrnaţiilor obţinu
responsabil de corectitudinea si autenticitatea datelor prezentate.
organului de control
(5) Agenţii economici sînt obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor
uirea şi actualizarea bazei de date.
informaţiile enumerate în alin. (3) din prezentul articol pentru constit
toate componentele länţului
(6) Organu) teritorial de control înregistrează în baza de date
teritoriul respectiv, indiferent de
alirnentar al agentului ecoiiornic care îşi destoară activitatea pe
adreseijuridice a acestuia.
locul înrcgistrării agcnwlui ccononiic. CLI indicarea obligalorie a
a riscurilor
Articolul 7. Efectuarea controlului în baza criteriilor de evaluare
v, pe baza unei analize a riscului
( 1) Controalele de conformitate sînt efectuate în mod selectirnnitorizează planul de efectuare
eşte i
şi cu o frecvenţă corespunzătoare. Organul de control întocrn
cu privire la controlul de stat asupra
a controalelor la etapele lanţului alirnentar, în baza metodologiei
iului de competenţă a Agenţiei
activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferente domen
Naţionale peiitru Siguranţa Alinientelor, aprobată de Guvern.
(2) Controaleie se stabilesc în funcţie de urniătoareie criterii de risc:
ile climaterice,
a) natura produsului, perioada de producţie, preţul produsului, condiţi
ţara de origine, mijloacele de
operaţiunile de ambalare şi rnanipŁilare, condiţiile de depozitare,
transport şi volumul )otuliii;
valoarea
b) cifra de aĺaceri, localizarea agentulLii eçonornic în lanţul alimentar, volumul sau
operaţiunilor desfurate, cum ar
produse)or comercializate. garna de prodLlse. aria de livrare sau tipul
ti depozitarea, sortarea, aiiihalarea sau coniercializarea;
c) perioada de aclivitate în domeniul respectiv;
v numărul şi tipul
d) data efectuării ultimului control şi constatările efectuate, inclusi
ializate şi nivelul echipamentelor
încălcărilor coiistatate, calitatea în iiiod curent a produselor comerc
tehnice utilizate;
agenţilor
e) fiabilitatea sistenielor de asigurare a calităţii sau a sistemelor de autocontrol ale
economici;
le de intrare în ţară
f) locu1 de desfurare a controlului, în special dacă este vorba de puncte
sau de locul unde produsele sunt arnbalate sau încărcate.
legumelor proaspete
(3) Existenţa unui certificat de conformitate a calităţii fructelor şi
i de nerespectare a cerinţelor de
menţionat la art. 1 5 este coiisiderată Lifl factor de reducere a risculu
calitate pefltru fructele şi legiimele proaspete.
date cu privire la
( 4) Analiza riscŁilLii este eĺectiiată pe baza inforniaţiilor conţinute în baza dele de risc.
de criterii
ageiiţii economici şi cŁiprinde o clasilicare a agenţilor econornici în funcţie
estimare a riscurilor de
( 5) Organul dc control va elabora. în prealabil, procedurile de a riscului pentru fiecare
nerespectare a cerinţelor de calitate a lotiirilor şi, pe baza unei analize
risc şi periodicitatea efectuării
ealcgorie de risc. lista agenţilor Cc()n()iiiici cii indicarea eriteriului de
controalelor.
calitate în urma controalelor
( 6) În cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor de
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efectuate, organul de control va mări frecvenţa controaleior la accşti agenţi
econornici.
7)
Agenţi
i
econom
ici
carc
(
dispun de sistemul dc autocontrol şi asigură condiţionarca şi
expedierea produselor conform cerinţelor de calitate sînt supuşi controalelor
cu o frecvenţă redusă,
dacă aceştia prezintă un procent minirn al riscului de nerespectare a cerinţe
lor de calitate.
8)
Agenţi
i
econom
ici
carc deţiii un sistciii de autocontrol trchuic să dispună de:
(
a) specialist instruit şi atestat în domenitil controlului calităţii:
b) utilaj şi inventar corespunzător necesar pentru condiţionarea produselor şi a etichet
ării lor:
c) registru care să cuprindă toate operaţiuriile de control elcttiate asupra produsclor.
Articolul 8. Modul de desfăşurav a controluiui

( 1)

Controlul astipra calităţii produselor se efectuează priil evaluarea probel
or prelevate
aleatoriu din diferite puncte ale lotului. Proba globală trebuie să łie reprezentativă
pentru întregul lot
supus controlului.
(2) Identificarea loturilor şi/sau viziunea de ansamblu privind lotul supus
controlului:
a) identificarea loturilor se efectuează în funcţie de marcajul acestora:
b) în cazul expediţiilor formate din mai rnulte loturi. este necesară prezentarea
docurnentelor
de însoţire, pentru ca inspectorul să identifice produsele supuse controlului;
c) inspectorui determină, în urma controlului. gradul de conforrnitate a loturilor cu
cerinţele
de calitate pentru produs şi cu datele ce łigurează în documentele de însoţire.
(3) În cazul în care produsele urmează să fie sau au fost încărcate într-un mijloc
de transport.
numărul de înmatriculare al mijlocului de transport serveşte la idcntiiicarea expedi
ţiei.
(4)'Controlul se efectuează în haza proccdtirilor dc control şi prclcvarc a pr()bel
or dc produse
aprobate de organul de control.
Articolul 9. Locul de efectuarc a controlului

Controlul este efectuat în timpul operaţiunilor de ambalare, la punctul de expediere,
în timpul

transportului, la locul de păstrare, la punctul de recepţie fînală. la punctul de trecere
a frontierei de stat,
la punctele de vînzare (angro şi cu amănuntul).
Articolul 10. Prezentarea probelor
( I) Inspectorul stabileşte coletele care urmează a fi supuse contrólului.
(2) Operaţiunea de control coiistă în prezeiitarca prohei glohale şi furnizarea de către
agentul
econornic a informaţiilor necesare, pentru identificarea expediţiei sau a lotuiui.
şi anume:
a) identitatea ambalatortil ui şi/saLi a ex ped itorti l ui.
b) ţara de origine,
c) tipul produsului,
d) categoria produsului,
e) calibrul (dacă produsul se clasează în fLincţie de calibrtil său).
f) soiul sau tipul comercial (dacă este prevăzut în cerinţele de calitate),
( 3) În cazul în care sînt necesare probe reduse sau secundare. inspectorul le identifîcă din
proba globală.
Articolul 1 1. Controlul fizic
( 1) Evaluarea arnbalajtilui şi a prezentării priii prelevarea probelor elenientare:
a) în funcţie de cerinţcle de calitate. se vcrifîcă igiciia aiiihaiajului. prccuni şi a niatcrialelor dc

confecţionare pentru acesta;
de arnbaiaj pentru produse,
b) în cazul în care cerinţele de caiitate prevăd' un anurnit tip
inspectorul verifică dacă această ccrinţă este respectată;
ază pe baza probelor prelevate,
c) în cazul produsclor arnbalate, această verificare se efectue
iar îii toatc celclaltc cazuri pe baza unităţii de transport.
( 2) Verificarea rnarcąjului:
mitate cu cerinţele de calitate. În
a) inspectorŁil verifică dacă produsul cstc marcat în confor
torŁil determină în ce măsură caracteristicile
cursŁil efectŁiării controIuIŁii de conforrnitate, inspec
marcajului sînt corecte şi/sau dacă trebuie modificate;
probelor elementare,
b) îii cazul prodŁiselor arnbalate, aecastă verificare se efectuează pe baza
c Iotui sau unitatea de transport;
iar în toate ceielalte cazuri pe baza docurnentelor care însoţes
al plastic nu sînt considerate ca
c) produsele arnbalate individŁial sub o peliculă din materi
din 1 5 decembrie 201 7 privind informarea
produse preambalate în sensul prevederilor Legii nr. 279
fac obiectul marcajului. In astfel de cazuri,
consumatorului cu privire Ia prodŁiseie alirnentare şi nu
ie pentru produsele fragile;
arnbalajul din rnaterial plastic este considerat o siiiiplă protecţ
posibilă identificarea
d) frtictele şi legtiiiiele Lrebtiie să fie marcate/etichetate astfel încît să fie
trasabilităţii loturilor sŁiplise contľolŁilŁii de contrrnitate.
calitate:
( 3) Verifiearca conl'ormităţii prodtiselor cu cerinţele de încît să-i permită evaluarea loturilor.
a) inspectorul determină niărimea probei globale, astfel
lului sau, în cazul produselor în vrac,
lnspcctortil alcgc aleatoriu c()lctcle care sînt stiptisc contro
uale;
punctele din lot din care se face prelevarea probelor individ
nu afecteze în mod
b) se acordă o atenţie deosebită asigurării unei prelevări a probeior care să
negativ caiitatea produselor:
Acestea vor fi retrase din
c) coletele deteriorate nu vor fi titilizate ca parte a probei globale.
te, urmînd ca rezultatele să fie raportate
circuit şi, după caz, pot face obiectul unei exarninări separa
separat;

prezenta lege sau a
d) în caztil nerespectării cerinţelor de calitate a produselor stabilite în

efectuate cu respectarea cantităţilor
existenţei riscului în cauză, prelevarea probelor globale trebuie
enumerate în anexa nr. 1;
rnai mare de 2 kg pe bucată, în
e) în cazul unui lot voltiiiiinos de fructe şi legume, cu greutatea
caztil loturilor compuse din rnai puţin
vrac. proha elenientară trehuie să fie constituită diii 5 Linităţi. În
ă întregul Iot;
de 5 colete sau cii o greutate rnai niieă de 1 O kg, controlul vizeaz
hotărîre, acesta efectuează
f) în cazul în care. în urma unui controk inspectortil nu poate lua o
iar rezultatele se consideră definitive şi
un control repetat, cu o probă dublă, prelevată din acelaşi lot,
se referă la întregul lot.
ătă pot fi puse în comerţ
g) Produsele destinate a fi vîndute consurnatorilor în stare proasp
produsele respective, stabiiite de
numai dacă sunt respectate cerinţeie generale şi specifice faţă de
Guvern.
Articolul 12. Controluš produsului
ază pentru a verifica aspectul
( 1) În cazul produselor aiiibalate, probele elementare se colecte
şi etichetarea. În toate celelaite
general al produsului, prezeiitarea, gradiil de ctirăţenie a anibalajului
în unitatea de transport.
cazuri. accste controale sc rcalizează pe bază de lot sati verificîndu-se
complet din ambalajul său.
( 2) Prodtisul care tiriiicază să fie controlat trebuie să fie scos
verificarea conţinutului acestuia,
lnspeciorul renuiiţă la aceasta dacă tipul şi nattira arnbalajului perrnit
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fără a-l desface.
(3) Verificarea ornogenităţii. a caracteristicilor minimc. a
categoriilor de calitate şi a calibrului
trebuie să se realizeze cu ajutorul probei giobaie.
(4) În cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul
determină procentui de procluse ce
nu respectă cerinţele de calitate aprobate de Guvern. în funcţie
de numărul sau greutatea produselor.
( 5) Verificarea respectării criteriilor privind starea de dezvoltare şi/sau rnaturitate, prezenţa
sau absenţa defectelor interne poate fi stabilită cu ajutorul
probei reduse, în special în cazul în care
operaţiunea de inspecţie antrenează distrugerea produsului.
Volurnul acestor probe se va limita la o
cantitate minimă absolut necesară pentru evaluarea lotului
. Volumul probei reduse nu poate depăşi
1 O% din proba globală.
(6) Dacă este posibil ca produsului să i se reasigure confor
mitatea cu cerinţele de calitate prin
modificarea marcajului pentru toate loturile sau pentru
o parte din lot. agentul econornic va fi informat
despre aceasta prin aplicarea uiei etichete cu urniăiorul conţinu
t:
a) să fie „reclasificate în categoria ľ';
b) să fie „reclasificate în categoria ll';
c) „produse defecte".
( 7) Organul de control solicită agenţilor economici să ia rnăsurile necesare pentru a distruge
produsele care nu respectă cerinţele de conformitate, în următo
arele cazuri:
a) nu pot fi reasigurate sub aspectul conforrnităţii;
b) nu pot fi destinate transforrnării industriale;
c) nu pot fi destinate nutriţiei animalelor;
d) iu pot fi destinate altor utilizări nealimentare.
( 8) Metodele de distrugere a produselor alimentare care nu respectă cerinţele de conformitate
se prescriu de către inspector conform Procediirii generale Acţiun
ile întreprinse în cazul produselor
al imentare neconforme.

Articolul 13. Raportarea rezultatelor controlului efectuat
( 1) În cazul în care în iirnia controlului se slahileşte că produscle corcspiind cerinţelor de
calitate

, agentul econornic, poate solicita organului de control
să i se clibereze uii cer1itcat de
conformitat a calităţii fructelor şi leguinelor proaspete.
5
( 2) În cazul constatării nerespectării cerinţelor de calitate a produselor sau a existenţei5 riscului
în cauză, inspectorii întocmesc uii proces-verbal de control,
pc care îl vor expedia ageiitului economic
sau a reprezentantului acestuia.
(3) Produsele care au fost obiectul procesului-verhal de contro
l nu pot fi deplasate, în scopul
efectuării operaţiunilor reflectate în art. 2, pînă la înlăturarea
constatărilor de nerespectare a cerinţelor
de calitate.
(4) În cazul în care prodiisele prezintă defecte. trebuie să fie
precizat procentul produselor
care nu respectă cerinţele de calitate.
( 5) Agenţii econornici pot decide să reasigurc conformitatea peiitru toate sau pentru o paile
diri produse conform art. 12 alin.(6).
Articolul 14. Diminuarea valorii produsului în urma controlul
ui
( 1) După efectuarea controluliii. pi•oba globală este piisă la dispoziţia agentuliii econornic sau
a reprezentantului acestuia.
(2) lnspectorul nu este obligat să restituie eleiiientele prohei globale
care au fost distruse în
7

ti rnpul efectuări i control u l LIi sau contravaloarea acestora.
( 3) Dacă controlLIl s-a limitat Ia minimul necesar. iar elementele probei au fost distruse în
timpul controlului sau a tbst dirninuată valoarea comercială a produsului, atunci proprietarul nu poate
cere organuiui de control repararea prejudiciului.
Articolul 15. Certificatul de conformitate a calităţii fructelor si leguiuelor proaspete
(1) Certificatul de contbrmitate a calităţii ĺructeior şi legumelor proaspete se eliberează, la
solicitare, în baza rezlIltateloI• controlului. Certiticatul respectiv este un document opţional, care poate
ťi obţinut dc agenţii economici pcntru prodLIseIe destinate irnportului, exportului/reexportului sau în
aIie caziiri în care agentul economic doreşte să ateste suplimentar corespunderea produselor cerinţelor
de calitate.

(2) Certificatul de contbrmitate a calităţii fructelor şi legurnelor proaspete se eliberează gratuit
de către organul de control, pe sLlport de hîrtie, cu semnătura olografă, sau în format electronic, cu
semnătura electronică. Modelul certificatului respectiv este prezentat în anexa nr. 2.
(3) Fiecare certificat de conformitate a calităţii fructelor şi legumelor proaspete eliberat are un
număr de scric, ştarnpila organului de control şi semnătura persoanei împuternicite în acest scop.
(4) La importlil prodllselor este recllnoscllt certificatul de conformitate al ţărilor exportatoare,
în limba de stat sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, ca factor de reducere a riscului
nerespectării a cerinţelor de calitate, doar în cazLll în care informaţiile pe care le conţine acesta, sînt
echivalente celor prevăzute în modeltil certificatului prezentat în anexa nr. 2.

Articolul 16. Ccrinţe privind importul
( l ) Înaintea puncrii în circilaţie a prodtiselor, loturile provenite din irnport sînt supuse
controlului. lmportatorii sînt obligaţi, cii cel puţin 24 dc ore înainte de sosire, să pună la dispoziţia
inspectorului Lirmătoarele inforrnaţii pentru oi•ganizarea şi executarea controlului:
a) posŁul vurnul dc intrarc;
b) tirnpul preconizat pentru sosirea produslilui la postul varnal de intrare;
c) numărul de înmatriculare al vehiculului;
d) ţara dc originc:
e) nurnelc, adrcsa, datele de contact ale irnportatorului şi ale reprezentantului său;
f) detalii despre lot sau lotliri ca:

produsul;
identitatea ambaiatorŁilui (numele şi numărul);
marcarea clasei (dacă este specificat în cerinţele de calitate);
soitii saii tiptil şi Calibrlil (dacă este specificat în cerinţele de calitate).
( 2) În haza inĺorrnaţiiior pre/cntate de către irnportator, inspectorul va evalua riscul pentru a
decide dacă cstc nccesară o vcrificarc a tiitiiror lottii•ilor de produse.
( 3) În cazul în care verificarea conformităţii este necesară, organul de control verifică fiecare
loi şi emite ccrtificaiul de con1hnitate a calităţii fructelor
5
1)
2)
3)
4)

şi legumelor proaspete, dacă produsele sînt corespund cerinţelor de calitate.
(4) În cazul în care un irnport este compus din mai multe loturi, conformitatea calităţii
acestora cste ccrtificată printr-un singur ccrtificat, cu enurnerarea distinctă a Ioturilor care alcătuiesc
iniportul respectiv.
( 5) Organul de controi conlucrează cu organul vamal în vederea obţinerii informaţiei necesare
pentru executarea controlLilui. Organul vamal permite punerea în Iibera circulaţie a produselor în baza
8

inforniaţiilor prezentate de organul de control.
Articolul 17. Cerinţe privind exportul
( 1) Înainte ca produsele destinate exportului să părăseaseă teritoriul naţional. organul de
control, Ia solicitarea agentului economic, se asigură prin executarea controlului
că loturile de produse
sînt conforme cerinţelor de calitate ale ţării importatoare.
(2) Exportatorii sînt obligaţi, cu cel puţin cu 24 de ore înainte de ieşire, să
pună la dispoziţia
inspectorului următoarele informaţii pentru organizarea şi executarea controlului:
a) postul vamal de ieşire;
b) timpul preconizat sosirii produsului Ia postul vamal de ieşire;
c) numărul de înmatriculare al vehiculului;
d) ţara de destinaţie;
e) numele, adresa, datele de contact ale exportatorului şi ale reprezentantul
ui său;
f) detalii despre lot sau loturi ca:
I) produsul;
2) identitatea ambalatorului (numele şi numărul);
3) marcarea clasei (dacă este specifîcat în cerinţele de calitate);
4) soiul sau tipul şi calibrul (dacă este specificat în cerinţele de calitate).
(3) În cazul în care îii urma controlului planifîcat sau a cotitrolului efectuat
la solicitarea
agentului economic, produsele se consideră a fi conforme cerinţelor de caiitate
ale ţării importatoare,
organul de control, la soiicitarea agentului economic. emite certificatul de
conformitate a calităţii
fructelor şi łegurrielor proaspete peiitru l oturi lc desti iiate exportul u i.
(4) În cazul în care exportul este compus din rnai rnulte loturi. conforrnitatea acestor
a este
certificată printr-un singur certificat. cu enunierarea distiiictă a !oturilor care
alcătuiesc exportLll
respectiv.
Capitolul III Reglementări procedurale
Articolul 18. Răspunderea pentru încălcarea legii
Nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor noriiiative aprobate în
temeiul prezentei
legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau pciială, conform
legii.

Articolul 19. Dispoziţii 1nale şi tranzitorii
Guvernul, în terrnen de 6 luni din iiionientul publicării. va aduce acteie sale
normative în
concordanţă cu prezenta lege, va asigura claborarea şi aprobarea actelor norrna
tive prevăzute de
prezenta lege.

PreedinteIe Parlarnentului

Anexa nr. 1

la Legea privind controłul de conformitate
cu cerinţele de caiitate pentru fructe şi legume proaspete

CANTITATEA DE PRODUSE
pentru preievarea probei globale în cazul nerespectării
cerinţelor de calitate a produselor
1) Produse anibalate
Numărul coieteior care compun lotul
piąpp_
între 101 şi 300
între 301 şi 500
între 501 şi I 000
peste 1000

Numărul coleteior care trebuie
prelevate pentru alcătuirea probei
elementare
5

7
9

1O
minimum 15

2) Produse în vrac
Masa lotului în kg sau numărui de
unităţi incluse în lot
pânăla200
între 201 şi 500
între 501 şi I 000
între 1 001 şi 5 000
peste 5 000

Masa în kg a probei elementare sau
numărul unităţilor ce trebuie prelevate
1O
20
30
60
minimum 100

1o

___________

_____

Anexa nr. 2
la I egea priv i nd cont rol ul dc conform i late
CU cerinţele de calitatc pcntru fructe şi legumc proaspete
REPUlI,iCA MOLDOVA
AGENŢIA NAŢIONALÂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENFELOR

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
A CALITĂŢII 1'RUCTELOR Şi LEGUMEIOR lROASPETE

Seri(l_____

1.Numele şi adresa agentului economic

Nr.

2. Termenul de valabiłitate:
pe parc,,rstil ‚ra,,spor,ărji până la !ocul de
deslii,aęie (f ‘i,ărfli

3. Numele şi adresa destinatarului

4. Codul NM Ml)
Spceilicarc pro(JttS

5. Identificarea mijlocului de transport (marca/lipul,
nuniărui de înmaţriculare)

8. Descrierea ambalajelor

9. Tipul produsiilui

(numărui şi Iipiil)

((‘IłlIiira Şl sę,ii,l,)

12. Biroul vamal vizat: importiexport:

6. Originea
produsulu i

10. Categoria de
calitatc

*

*

15.

11. Greutatea totală
(‘kg/lnle, hrul,4,el)

13.
*

14. Inspector,

7. Destinaţia
produsului

lnlcrn
lmport
Export

Ej
[]
Ej

16.
Locui cifliterii

(‘,umele, preniimele)

(scinnňl iwa)

flata emiterii:
17.Ştampila organului de control
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