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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

 (facilitarea accesului pe piața Republicii Moldova 

 al produselor petroliere principale) 

-------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 5 alin. (31) din Legea nr. 461/2001 privind piața produselor 

petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  

nr. 40-49, art. 82), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2001 cu privire la unele 

măsuri de implementare a Legii privind piața produselor petroliere (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 1074), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la alineatul al doilea, cuvintele „organului ce efectuează certificarea” se 

substituie cu cuvintele „organismului de inspecție recunoscut de către autoritatea 

abilitată din Republica Moldova”; 

 

2) alineatul al treilea va avea următorul cuprins: 

„La importul – reexportul și transportarea produselor petroliere sunt 

admise doar vehiculele rutiere care întrunesc cerințele stabilite în Regulamentul 

transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 589/2017, și au fost supuse controlului tehnic la stațiile de inspecție tehnică 

autorizate conform titlului V capitolul 6 din Codul transporturilor rutiere 

nr. 150/2014.” 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 476/2002 pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul de transportare a produselor petroliere importate (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 57-58, art. 564), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1) în hotărâre: 

a) la punctul 2, cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii” se 

exclud; 

b) la punctul 3, cuvintele „în comun cu Ministerul Economiei și 

Infrastructurii” se exclud; 

 

2) în Regulament: 

 

a) punctul 10 va avea următorul cuprins: 

„10. Plecarea mijlocului de transport din locul staționării este posibilă doar 

cu permisiunea organului vamal după  efectuarea tuturor operațiilor necesare 

vămuirii și după prelevarea probelor de produse petroliere principale de către 

organismele de inspecție recunoscute de către autoritatea abilitată din Republica 

Moldova (în continuare – organisme de inspecție recunoscute). 

La importul produselor petroliere principale originare din țările membre 

ale Uniunii Europene (UE) nu este necesară prelevarea probelor de către 

organismele de inspecție recunoscute în cazul dispunerii de documentele care 

confirmă calitatea acestora (declarația de conformitate și raportul de 

inspecție/raportul de încercări eliberate de un organism de inspecție sau laborator 

acreditat în UE). (Și declarația este eliberată???) 

În cazul în care produsele petroliere principale originare din țările membre 

UE nu sunt însoțite de declarația de conformitate și raportul de inspecție/raportul 

de încercări eliberate de un laborator acreditat UE, este obligatorie obținerea unui 

raport de inspecție de la organisme de inspecție recunoscute.”; 

 

b) la punctul 101, textul „de către Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic 

pentru Securitate Industrială și Certificare” se substituie cu textul „prevăzute la 

pct. 10”; 

 

c) la punctul 12, textul „cu mijloace de transport auto specializat, autorizat 

de Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu textul „cu vehicule 

rutiere care întrunesc cerințele stabilite în Regulamentul transporturilor rutiere de 

mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2017, și au fost 

supuse controlului tehnic la stațiile de inspecție tehnică autorizate conform 

titlului V capitolul 6 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014”; 

 

d) punctul 14 va avea următorul cuprins:  

„14. Transportatorul este obligat să dețină asupra sa documentele de 

însoțire, certificatul de origine și de identificare a produselor petroliere, 

documentul ce confirmă recepționarea lor de la importator și raportul de 

inspecție eliberat de un organism de inspecție recunoscut pentru lotul de produse 

transportat. În cazul produselor petroliere principale originare din țările membre 

UE, acestea sunt însoțite de declarația de conformitate și raportul de 
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inspecție/raportul de încercări eliberate de un organism de inspecție sau laborator 

acreditat în UE.” 

 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1116/2002 despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a 

produselor petroliere identificate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr.122-123, art.1239), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1) hotărârea se completează cu punctele 4 și 5 cu următorul cuprins: 

„4. Ministerul Mediului și Inspectoratul pentru Protecția Mediului vor 

asigura controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea 

și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse 

petroliere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 587/2020. 

5. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și 

Protecția Consumatorilor va asigura controlul calității produselor petroliere 

principale și al respectării actelor normative referitoare la acestea.”; 

 

2) în Regulament: 

 

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „la prezentul Regulament” se exclud, 

iar cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Economiei”;   

 

b) punctul 1 se completează cu următoarele noțiuni:  

„activitatea de eșantionare – prelevarea probelor de benzină și motorină și 

efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice 

stabilite în actele normative; 

 

c) la punctul 6 primul alineat, după textul „ca document de evidență 

strictă” se introduce textul „ , certificatul de origine a mărfii și raportul de 

inspecție eliberate de un organism de inspecție recunoscut de către autoritatea 

abilitată din Republica Moldova (în continuare – organism de inspecție 

recunoscut) sau, în cazul produselor petroliere principale originare din țările 

membre ale Uniunii Europene (UE), declarația de conformitate și raportul de 

inspecție/raportul de încercări eliberate de un organism de inspecție sau laborator 

acreditat UE”. 

 

d) la punctul 11, după textul „raportului de inspecție” se introduce textul 

„eliberat de un organism de inspecție recunoscut sau, în cazul produselor 

petroliere principale originare din țările membre ale UE, conform declarației de 

conformitate și raportului de inspecție/raportului de încercări eliberate de un 

organism de inspecție sau laborator acreditat UE”; 
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e) punctul 14 se completează cu textul „Documentele care confirmă 

calitatea benzinei și motorinei sunt raportul de inspecție eliberat de un organism 

de inspecție recunoscut sau, în cazul produselor petroliere principale originare 

din țările membre ale UE, declarația de conformitate și raportul de 

inspecție/raportul de încercări eliberate de un organism de inspecție sau laborator 

acreditat UE.”; 

 

f) la punctul 17, textul „nr. 19 din 4 martie 2016” se substituie cu textul 

„nr. 19/2016”; 

 

g) la punctul 18, litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) lipsei raportului de inspecție eliberat de un organism de inspecție 

recunoscut sau, în cazul produselor petroliere principale originare din țările 

membre ale UE, a declarației de conformitate și raportului de inspecție/raportului 

de încercări eliberate de un organism de inspecție sau laborator acreditat UE”; 

 

h) punctul 25 va avea următorul cuprins: 

„25. Ministerul Economiei aprobă planul național de monitorizare prin 

eșantionare a calității benzinei și motorinei (în continuare – plan național de 

monitorizare), elaborat în conformitate cu standardul SM EN 14274 „Carburanți 

pentru automobile. Evaluarea calității benzinei și motorinei. Sistem de 

monitorizare a calității carburanților (FQMS).”; 

 

i) la punctul 251, textul „art. 23” se substituie cu textul „pct. 23”; 

 

j) punctele 252 și 256 vor avea următorul cuprins: 

„252. Activitatea de eșantionare constă în prelevarea probelor de benzină și 

motorină de la stațiile de alimentare și depozitele de produse petroliere conform 

planului național de monitorizare aprobat și în efectuarea încercărilor de 

laborator privind determinarea parametrilor specificațiilor tehnice prevăzuți în 

anexa nr. 3.”; 

 

 „256. Organismele de inspecție recunoscute prezintă Inspectoratului de 

Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor 

rapoartele de încercări pentru probele prelevate conform planului național de 

monitorizare în maximum 7 zile de la data încheierii campaniei de eșantionare, 

stabilită în planul național.”;  

 

k) la punctul 257: 

a) la litera a), după cuvintele „cu amănuntul” se introduc cuvintele „sau cu 

ridicata”; 
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b) litera b) se completează cu cuvintele „sau laboratorul de încercări 

acreditat”; 

c) la litera c), cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor 

Nealimentare și Protecția Consumatorilor”; 

 

l) punctul 258 va avea următorul cuprins: 

„258. Metodologia de eșantionare conform planului național de 

monitorizare este prevăzută în anexa nr. 5.”; 

 

n) punctele 2510–2512 vor avea următorul cuprins: 

„2510. În cazul în care rezultatele încercărilor repetate (contraproba), 

solicitate conform pct. 253 sau 2515, nu sunt conforme cu specificațiile tehnice 

prevăzute în anexa nr. 3, organismele de inspecție sesizează Inspectoratul de Stat 

pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor 

despre neconformitățile constatate. În cazul în care neconformitatea produsului 

poate afecta sănătatea/mediul/bunurile, toate informațiile privind 

neconformitățile constatate se comunică în aceeași zi sau nu mai târziu de ziua 

următoare. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare 

și Protecția Consumatorilor, în baza informațiilor prezentate, acționează conform 

prevederilor legale. 

 

2511. Activitatea de eșantionare conform planului național de monitorizare 

se efectuează de către organismele de inspecție recunoscute în cadrul 

controalelor de stat (planificate sau inopinate), inițiate și desfășurate de către 

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția 

Consumatorilor în conformitate cu prevederile actelor legislative 

corespunzătoare. Prelevarea probelor se efectuează doar în prezența inspectorilor 

din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare 

și Protecția Consumatorilor. 

 

2512. În fiecare an, până la data de: 

1) 1 martie, organismele de inspecție recunoscute și Inspectoratul de Stat 

pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor 

prezintă Ministerului Economiei pentru anul calendaristic precedent rapoartele 

analitice referitoare la numărul de probe prelevate, volumul total supus 

controlului, neconformitățile depistate, măsurile aplicate; 

2) 31 iulie, Ministerul Economiei întocmește raportul anual cu datele 

naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul 

calendaristic precedent, care conține: 

a) informațiile referitoare la calitatea benzinei și motorinei; 

b) cantitățile totale de benzină și motorină comercializate; 

c) cantitățile de benzină și motorină comercializate pe regiuni. 



6 

 

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\28787\redactat_28787-ro.docx 

Raportul anual se întocmește în conformitate cu standardul SM EN14274 

și se plasează pe pagina web a ministerului.”; 

 

o) la punctul 2515, cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

exclude; 

 

p) punctul 2516 va avea următorul cuprins: 

„2516. Vânzătorul cu amănuntul și/sau cu ridicata are obligația să permită 

organismelor de inspecție recunoscute prelevarea probelor de benzină și 

motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei 

pentru obținerea rapoartelor de încercări.”; 

 

q) punctul 29 va avea următorul cuprins: 

„29. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, 

importatorii, transportatorii și vânzătorii cu amănuntul și/sau cu ridicata a 

produselor petroliere poartă răspundere în conformitate cu legislația.”; 

 

r) se completează cu punctele 291–296 cu următorul cuprins: 

„291. Controlul privind corespunderea benzinei și motorinei cerințelor 

specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3 și standardele SM EN228 

„Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de 

încercare” și SM EN590 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și 

metode de încercare”, precum și privind respectarea actelor normative referitoare 

la acestea este efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea 

Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în cadrul controalelor 

planificate sau inopinate, în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

 

292. În cadrul controlului calității benzinei și motorinei la fața locului: 

1) se verifică documentele care confirmă corespunderea cu specificațiile 

tehnice (sau copiile de pe acestea);  

2) se prelevă probe și se fac încercări de laborator pe baza eșantioanelor 

corespunzătoare. 

 

293. Prelevarea probelor de benzină și motorină, în cadrul controalelor de 

stat (planificate sau inopinate), se realizează de către personalul desemnat din 

cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și 

Protecția Consumatorilor. 

 

294. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare 

și Protecția Consumatorilor poate atrage laboratoarele de încercări acreditate sau 

organismele de inspecție recunoscute la prelevarea probelor de benzină și 

motorină în cadrul controlului de stat. 

lex:LPLP20120608131
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295. Prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul controalelor de 

stat se efectuează în conformitate cu pct. 258. 

 

296. Organismele de inspecție recunoscute sau laboratoarele de încercări 

acreditate prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor 

Nealimentare și Protecția Consumatorilor rezultatele încercărilor de laborator ale 

probelor de benzină și motorină prelevate în cadrul controalelor de stat.  

În cazul în care rezultatele încercărilor: 

a) sunt negative și neconformitatea produsului poate afecta sănătatea/ 

mediul/bunurile, toate informațiile necesare se comunică în aceeași zi sau nu mai 

târziu de ziua următoare; 

b) sunt pozitive și produsul este conform, toate informațiile necesare se 

comunică în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea încercărilor de 

laborator.”; 

 

3) anexa nr. 4 va avea următorul cuprins: 
 

 

„Anexa nr.4 

la Regulamentul cu privire la 

depozitarea și comercializarea cu 

ridicata, prin sistem automatizat, 

a produselor petroliere identificate 
 

  

PROCES-VERBAL  

de eșantionare în vederea determinării parametrilor specificațiilor  

tehnice pentru benzină și motorină, impuse la introducerea pe piață/  

la monitorizarea conform planului național/în cadrul controalelor de stat 

 

  

 

Nr.______________ 

 

Data ___________ ora __________  

 

 

Vânzătorul cu amănuntul (stației) sau cu ridicata ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(denumirea stației, adresa, telefonul, fax, e-mail) 

  

reprezentat prin ________________________________________________________ și organismul de inspecție  
(numele, funcția) 

recunoscut/laboratorul de încercări acreditat/Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Alimentare și  

 

Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) ___________________________________________________________, 
(adresa, telefonul, fax, e-mail) 

reprezentat prin _____________________________________________________________________________, 
(numele, funcția) 

 

în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1116/2002 despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, 

am procedat la prelevarea următoarelor probe: 
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Nr. 

crt. 

Denu- 

mirea  

produ- 

sului 

Importator/  

importatorii 

Canti- 

tatea 

din  

care  

s-a 

prelevat 

proba 

(litri) 

Canti- 

tatea  

prele- 

vată 

(litri) 

Parame- 

trii de 

deter- 

minat 

Numărul  

distribui- 

tor de 

produse 

petroliere 

Număr sigilii Numărul 

lotului 

       proba 

pentru 

labo- 

rator 

contra 

probă 

proba 

martor 

 

 

Reprezentantul vânzătorului cu amănuntul (stației) sau cu ridicata a primit spre păstrare proba-martor introdusă în 

recipiente curate și uscate. 

 

Proba pentru laborator și contraproba au fost preluate pentru a fi expediate la organismul de inspecție 

recunoscut/laboratorul de încercări acreditat pentru efectuarea încercărilor. 

 

 

Reprezentantul organismului de inspecție 

recunoscut/laboratorului de încercări acreditat/  

_____________________________ 

Reprezentantul vânzătorului cu amănuntul 

(stației)/cu ridicata 

_________________________ ___________ 

Reprezentantul ISSPNPC 

______________________________ 

 

  

 

4) anexa nr. 5 la Regulament: 

 

a) titlul anexei nr. 5 va avea următorul cuprins: 

 

„METODOLOGIA 

 DE EȘANTIONARE CONFORM PLANULUI NAȚIONAL 

 DE MONITORIZARE/ÎN CADRUL CONTROALELOR DE STAT”; 

 

b) la punctul 1 subpunctul 3) și punctul 5, după cuvintele „cu amănuntul” 

se introduc cuvintele „sau cu ridicata”; 

c) punctele 5 propoziția a doua și punctul 8 se completează cu textul „sau 

al laboratorului de încercări acreditat sau al Inspectoratului de Stat pentru 

Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor”. 

 

4. Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1117/2002 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1240), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 18, litera e) va avea următorul cuprins: 

„e) rapoartele de inspecție eliberate de organisme de inspecție recunoscute 

de către autoritatea abilitată din Republica Moldova (în continuare – organisme 

lex:HGHG200208221117
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de inspecție recunoscute) sau, în cazul produselor petroliere principale originare 

din țările membre ale Uniunii Europene (UE), declarațiile de conformitate și 

rapoartele de inspecție/rapoartele de încercări eliberate de organisme de inspecție 

sau laboratoare acreditate UE.”; 

 

2) la punctul 41, alineatul al doilea se completează cu textul „ , eliberat de 

un organism de inspecție recunoscut sau în cazul produselor petroliere principale 

originare din țările membre ale UE, de declarația de conformitate și raportul de 

inspecție/raportul de încercări eliberat de un organism de inspecție sau laborator 

acreditat UE.”; 

 

3) la punctul 46 alineatul al patrulea, după cuvintele „raportului de 

inspecție” se completează cu textul „eliberate de organisme de inspecție 

recunoscute sau, în cazul produselor petroliere principale originare din țările 

membre ale UE, a declarațiilor de conformitate și rapoartelor de 

inspecție/rapoartelor de încercări eliberate de organisme de inspecție sau 

laboratoare acreditate UE”; 

 

4) la punctul 49, cuvintele „rapoartele de inspecție” se introduce textul   

„eliberate de organisme de inspecție recunoscute sau, în cazul produselor 

petroliere principale originare din țările membre ale UE, declarațiile de 

conformitate și rapoartele de inspecție/rapoartele de încercări eliberate de un 

organism de inspecție sau laborator acreditat UE”. 

 

5. Regulamentul privind reducerea conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2016 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 467), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 19, cuvintele „certificatul de conformitate” se substituie cu 

cuvintele „raportul de inspecție”; 

 

2) la punctul 27 subpunctul 2), cuvintele „de evaluare a conformității 

acreditate” se substituie cu cuvintele „de inspecție recunoscute de către 

autoritatea abilitată din Republica Moldova (în continuare – organisme de 

inspecție recunoscute)”; 

 

3) la punctul 28, cuvintele „certificate de conformitate în baza rapoartelor 

de încercări emise de laboratoarele naționale acreditate” se substituie cu 

cuvintele „rapoarte de inspecție eliberate de organisme de inspecție 

recunoscute”. 
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6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

 

Ministrul economiei    Dumitru Alaiba 

 

 

 

Ministrul mediului     Iordanca-Rodica Iordanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(facilitarea accesului pe piața Republicii Moldova a produselor petroliere principale), 

nr. unic 530/ME/2022 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Ministerul Economiei 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului a 

fost elaborat întru executarea Art. VI alin.(2) lit. b) din Legea nr.40/2022 pentru modificarea 

unor acte normative care prevede că Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării, va 

aduce actele sale normative în concordanță cu legea. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

Prezentul proiect de hotărâre de Guvern nu are drept scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Scopul proiectului este asigurarea implementării modificărilor la Legea nr.461/2001 

privind piața produselor petroliere aduse prin Art. II. din Legea nr.40/2022 pentru modificarea 

unor acte normative, astfel se propune: 

- facilitarea accesului pe piața Republicii Moldova a produselor petroliere principale 

(benzinei și motorinei) originare din țările membre ale Uniunii Europene (UE). Astfel, se 

vor recunoaște documentele eliberate de producător prin care se confirmă calitatea 

produselor petroliere (declarația de conformitate și raportul de inspecție/raportul de încercări 

eliberat de un organism de inspecție sau laborator acreditat UE). Respectiv, decade 

necesitatea efectuării obligatorii a prelevării probelor și încercărilor de laborator la etapa 

importului pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; 

- prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a 

calității benzinei şi motorinei care se realizează de către organisme de inspecției recunoscute 

conform planului național de eșantionare, aprobat de Ministerul Economiei. Prelevarea 

probelor se va realiza în cadrul controalelor planificate sau inopinate, desfășurate de către 

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția 

Consumatorilor; 

- în fiecare an, până la data de 30 iulie, Ministerul Economiei întocmește raportul anual 

cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul 

calendaristic precedent; 

- controlul de stat asupra respectării specificațiilor tehnice pentru benzina și motorina 

plasate pe piață se va efectua de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor 

Nealimentare şi Protecția Consumatorilor în cadrul controalelor planificate sau inopinate, în 

conformitate cu Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător; 

- conform Art. VI alin. (2) lit. b) din Legea nr.40/2022 pentru modificarea unor acte 

normative care prevede că Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării va aduce actele 

sale normative în concordanță cu legea, se propune intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern 

aprobate la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
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5. Fundamentarea economico-financiară.

Proiectul nu conține prevederi, care ar avea efecte negative asupra economiei 

Republicii Moldova. 

La implementarea proiectului, nu este necesară instituirea unor noi structuri, angajarea 

personalului adițional, respectiv nu vor fi necesare careva cheltuieli din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prevederile propuse urmează a fi încorporate în Hotărârea Guvernului nr.1116/2002 

despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin 

sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, Hotărârea Guvernului nr.1117/2002 

despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, 

Hotărârea Guvernului nr.476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

transportare a produselor petroliere importate, Hotărârea Guvernului nr. 1027/2001 cu privire 

la unele măsuri de implementare a Legii privind piața produselor petroliere și Hotărârea 

Guvernului nr. 414/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea conținutului de 

sulf din anumiți combustibili lichizi. 

Pentru asigurarea implementării prevederilor prezentului proiect nu este necesară 

modificarea altor hotărâri de Guvern. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasată pe data 15.03.2022 

pe pagina web oficială a Ministerului Economiei, https://me.gov.md/ro/advanced-page-

type/anunturi-privind-initierea-elaborarii-deciziei și pe pagina web a Cancelariei de Stat 

(https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8993). Propuneri, comentarii si obiecții din 

partea publicului, nu au parvenit. 

În cadrul ședinței de lucru din 11.03.2022 organizată de Ministerul Economiei cu 

reprezentanții petroliștilor a fost prezentată inițiativa elaborării proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Scopul proiectului este 

asigurarea implementării modificărilor la Legea nr.461/2001 privind piața produselor 

petroliere aduse prin Art. II. din Legea nr.40/2022 pentru modificare unor acte normative. În 

cadrul ședinței reprezentanții petroliștilor au venit cu propuneri de revizuire a procedurii de 

inspecție obligatorii la importul produselor petroliere.  

A fost solicitată examinarea analizei preliminare a impactului de reglementare la 

proiectul hotărârii Guvernului de către: Ministerul Finanțelor, Inspectoratul de Stat pentru 

Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, „Petrom-

Moldova” S.R.L., Î.M. „Tirex-Petrol” S.A., Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L., 

Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. și „Vento Retail” S.R.L. și „Centrul Tehnic pentru 

Securitatea Industrială și Certificare” S.R.L.  

Proiectul a fost înregistrat în conformitate cu pct.1793 al Regulamentului Guvernului, 

aprobat prin HG nr.610/2018, în Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului cu 

numărul unic 530/ME/2022 și potrivit deciziei de la ședința secretarilor generali din data de 

04 august 2022 a fost supus avizării, expertizei juridice și expertizei anticorupție. 

Suplimentar, proiectul și nota informativă au fost plasate pentru consultare publică pe 

pagina instituției (www.me.gov.md) și pe portalul guvernamental (www.particip.gov.md ) la 

data de 11.08.2022 (https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9439). 

Obiecții și propuneri au prezentat: Ministerul Justiției, Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, Centrul de Armonizare a 
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Legislației, Centrul Național Anticorupție, „Centul Tehnic Securitate Industrială și 

Certificare” S.R.L., Asociația Businessului European, „Petrom-Moldova” S.R.L.   

În cadrul avizării repetate obiecții și propunerii au prezentat Ministerul Justiției, 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, Agenția Națională 

pentru Reglementare în Energetică, „Centul Tehnic Securitate Industrială și Certificare” 

S.R.L., Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L. 

În cadrul avizării inițiale au comunicat lipsă de propuneri: Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor 

Nealimentare și Protecția Consumatorilor, și respectiv în cadrul avizării repetate: Ministerul 

Finanțelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția 

Consumatorilor, Centrul de Armonizare a Legislației, Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L. 

Nu au prezentat: Confederația Națională a Patronatului din Moldova și Confederația 

Națională a Sindicatelor din Moldova. 

Obiecțiile și propunerile parvenite au fost luate în considerare, în mare parte, la etapa 

definitivării proiectului și reflectate în sinteză. 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform raportului de expertiză anticorupție, în redacția propusă, proiectul nu conține 

factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul de lege a fost supus expertizei de compatibilitate, care concluzionează, că 

urmare analizei reglementărilor propuse prin proiectul național, proiectul național nu 

reprezintă un exercițiu de transpunere a legislației UE în domeniul subsumat politicii 

europene în domeniul calității produselor industriale, pe segmentul legislativ aferent calității 

benzinei și a motorinei, nu contravine dispozițiilor Directivei 98/70/CE și Directivei (UE) 

2016/802 și nu afectează gradul de compatibilitate stabilit anterior cu acestea, atingându-și 

finalitatea propusă. 

10. Constatările expertizei juridice

Proiectul de lege a fost supus expertizei juridice. Informația privind rezultatele 

expertizei juridice este inclusă în sinteza obiecțiilor, propunerilor/recomandărilor, proiectul 

fiind ajustat respectiv conform obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor expuse.  

11. Constatările altor expertize

În conformitate cu prevederile pct.11 subpct. 21 lit. a) şi b) din Metodologia de analiză 

a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.23/2019, a fost elaborată Analiza impactului de reglementare la 

proiectul hotărârii de Guvern, care fost examinat de către Grupul de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător în cadrul ședinței din data de 12 iulie 2022. 

Proiectul hotărârii de Guvern a fost examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru din 

data de 12 octombrie 2022. Rezultatele examinării obiecțiilor expertului au fost incluse în 

sinteza obiecțiilor, propunerilor/recomandărilor la proiect. 

Totodată, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în 

conformitate cu Legea nr. 100/2017 cu privire |a actele normative. 

Secretar de Stat           Vadim GUMENE 
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