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Privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Comitetului național de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri 

experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 

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

 

În temeiul art. 40 alin. (3) din Legea nr. 211/2017 privind protecţia 

animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 2), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Comitetului naţional de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri 

experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice (se anexează). 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului      Georgeta Mincu 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

REGULAMENT 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de etică 

pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte 

scopuri ştiinţifice 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului 

naţional de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau 

în alte scopuri ştiinţifice (în continuare – Regulament) stabilește modul de 

organizare, domeniul de activitate și atribuțiile Comitetului naţional de etică 

pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri 

ştiinţifice (în continuare – Comitet). 

 

2. Comitetul este un organ fără personalitate juridică, instituit în cadrul 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenție), care 

are ca misiune oferirea de consultanţă privind aspecte legate de achiziţia, 

creşterea, adăpostirea, îngrijirea şi folosirea animalelor în experimente. 

  

3. În exercitarea mandatului, membrii și secretarul Comitetului nu sînt 

remunerați. 

 

II. COMPONENȚA COMITETULUI 

 

4. Comitetul este format din reprezentanţi ai mediului academic din 

domeniul biomedical şi sanitar-veterinar, ai asociaţiilor profesionale şi ai 

organizaţiilor de protecţie a animalelor cu experienţă în domeniul reglementat de 

Legea nr. 211/2017 privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale 

sau în alte scopuri ştiinţifice. Identificarea potențialilor membri se face de către 

Agenție prin anunț public. 

 

5. Comitetul este constituit din cel puțin nouă membri, care sînt 

reprezentanți ai: 

1) mediului academic; 

2) asociaţiilor profesionale; 

3) organizaţiilor de protecţie a animalelor. 

Componenţa nominală a acestui Comitet se stabilește prin ordin al 

directorului general al Agenției. 

Drept de vot au toți membrii Comitetului. 
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6. Președintele Comitetului este ales la prima ședință prin vot deschis, cu 

votul majorității membrilor Comitetului. Orice abţinere de la vot este considerată 

vot negativ. În caz de paritate de voturi, procedura de votare se repetă. Dacă 

egalitatea de voturi se înregistrează repetat, procesul de votare se consideră 

respins. 

 

7. O persoană poate fi aleasă în calitate de preşedinte al Comitetului pentru 

cel mult două mandate consecutive. 

 

8. Preşedintele Comitetului poate fi revocat înainte de expirarea 

mandatului la cererea a 2/3 din membrii Comitetului în următoarele cazuri:  

1) lipsește nemotivat de la cel puțin trei ședințe consecutive; 

2) nu respectă regimul juridic al conflictelor de interese; 

3) nu respectă regimul juridic al confidențialității informațiilor. 

 

9. Mandatul președintelui, al membrilor Comitetului și al secretarului este 

de cinci ani. La expirarea acestui termen, Agenția organizează formarea unei noi 

componențe a Comitetului și, în termen de maximum o lună, aprobă componența 

nominală a acestuia. 

 

10. Membrii Comitetului au dreptul de acces la informația referitoare la 

activitatea Agenției și sînt obligați să respecte prezentul Regulament, să participe 

la şedințele Comitetului şi să contribuie la realizarea funcțiilor şi atribuțiilor 

acestuia. 

 

11. Calitatea de membru al Comitetului încetează înainte de împlinirea 

termenului mandatului în următoarele cazuri: 

1) denunțarea mandatului pentru încălcarea gravă a prevederilor actelor 

normative în domeniul reglementat și a prezentului Regulament; 

2) încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă cu entitatea care l-a 

desemnat; 

3) la cerere; 

4) deces; 

5) plecarea și obținerea reședinței în altă țară. 

 

12. Se consideră încălcare gravă a prezentului Regulament: 

1) lipsa nemotivată de la cel puțin trei ședințe consecutive; 

2) nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 

3) nerespectarea regimului juridic al confidențialității informațiilor. 

 

13. La încetarea calității de membru al Comitetului conform pct.11 sau în 

alte situații, componența nominală a Comitetului se actualizează prin ordin al 

directorului general al Agenției în termen de maximum o lună de la data 

survenirii vacanței, ca urmare a desemnării de către autoritatea vizată a unui alt 

reprezentant. 
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14. Preşedintele conduce activitatea Comitetului, convoacă și prezidează 

şedinţele, stabileşte raportorii subiectelor planificate pe ordinea de zi, semnează 

deciziile, procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului, precum şi corespondenţa 

acestuia. 

 

15. În lipsa preşedintelui Comitetului, şedinţa este prezidată de un membru 

al Comitetului, ales prin vot deschis cu votul majorității membrilor prezenți la 

ședință, la propunerea acestora. 

 

16. În vederea îndeplinii atribuţiilor sale, Comitetul se întruneşte o dată în 

trimestru în şedinţe ordinare, care sînt publice, iar în caz de necesitate, la 

inițiativa a 2/3 din membrii acestuia – în ședințe extraordinare. 

 

17. În calitate de secretar al Comisiei este desemnat un angajat al Agenției, 

care nu are drept de vot și este responsabil de: 

1) organizarea desfăşurării eficiente a şedinţelor; 

2) pregătirea ordinii de zi a şedinţelor Comitetului; 

3) anunţarea ordinii de zi membrilor Comitetului; 

4) întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului; 

5) eliberarea extraselor din procesul-verbal;  

6) asigurarea arhivării tuturor documentelor emise de către Comitet 

conform cerințelor stabilite în Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al 

Republicii Moldova. 

 

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI 

 

18. Convocarea Comitetului se face de către secretar, prin invitaţie 

semnată de către preşedintele Comitetului, cu cel puţin 7 zile înainte de data 

şedinţei acestuia. 

 

19. În invitaţia la şedinţa Comitetului se precizează data, ora, locul 

desfășurării acesteia  și ordinea de zi. 

 

20. Lucrările Comitetului se desfăşoară la sediul Agenției sau, după caz, în 

oricare alt loc, stabilit în funcţie de necesitate. 

 

21. Agenția asigură suportul tehnic şi logistic necesar funcţionării 

Comitetului. 

 

22. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din 

numărul membrilor acestuia. 

 

23. Deciziile se adoptă prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor 

prezenți la ședință.  
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24. Comitetul poate invita la ședințele sale, în scopul soluționării unor 

probleme înscrise pe ordinea de zi, reprezentanţi ai altor autorități și organizaţii 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţei animalelor de laborator. 

Aceștia au un rol consultativ, fără drept de vot, și pot fi prezenți numai în timpul 

examinării problemei pentru care au fost invitați. 

 

25. Şedințele Comitetului se consemnează într-un proces-verbal, care 

include subiectele examinate în cadrul şedinței, lista membrilor prezenți şi 

absenți, a altor participanți la şedință, luările de cuvînt din cadrul şedinței, 

rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi și decizia adoptată. 

 

26. Informaţia despre activitatea Comitetului, deciziile, procesele-verbale 

ale şedinţelor şi agenda şedinţelor se publică pe pagina web oficială a Agenției. 

 

IV. FUNCȚIILE, ATRIBUŢIILE  

ȘI RĂSPUNDEREA COMITETULUI 

 

27. Comitetul are funcțiile de a oferi consultanţă privind aspecte legate de 

achiziţia, creşterea, adăpostirea, îngrijirea şi folosirea animalelor în experimente 

şi de a elabora, pentru persoanele interesate, ghiduri de bune practici în acest 

sens. 

 

28. În vederea exercitării funcțiilor sale, Comitetul îndeplinește 

următoarele atribuții: 

1) oferă structurilor responsabile de protecţia animalelor din cadrul 

autorităţilor competente şi al unităţilor utilizatoare/furnizoare/crescătoare de 

animale folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 

consultanţă privind aspecte legate de achiziția, creșterea, adăpostirea, îngrijirea și 

folosirea acestora; 

2) participă la schimbul de informaţii privind cele mai bune practici 

privind aspecte legate de achiziția, creșterea, adăpostirea, îngrijirea și utilizarea 

animalelor în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice cu 

reprezentanţii comitetelor naţionale pentru protecţia animalelor utilizate în 

scopuri ştiinţifice sau educative din alte state; 

3) participă, la solicitarea țărilor terțe, la întîlnirile organizate cu 

preşedinţii comitetelor naţionale pentru protecţia animalelor folosite în scopuri 

experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice din alte state; 

4) formulează opinii cu privire la proiectele de acte normative elaborate în 

domeniul de competenţă; 

5) participă la activităţi organizate de către laborator în domeniul ştiinţei 

animalelor; 

6) analizează informaţiile statistice privind folosirea animalelor în scopuri 

experimentale sau în alte scopuri științifice, inclusiv informaţiile ce țin de 
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severitatea procedurilor, precum şi privind originea şi speciile de primate 

neumane;  

7) oferă sprijin de specialitate comitetelor locale de etică pentru protecţia 

animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 

organizate la nivelul instituțiilor de învățămînt superior de specialitate; 

8) oferă consultație privind punerea în aplicare a cadrului legal de formare 

profesională, educaţie şi educaţie continuă în domeniul protecţiei animalelor 

folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice; 

9) elaborează pentru persoanele interesate ghiduri de bune practici ce țin 

de achiziția, creșterea, adăpostirea, îngrijirea și folosirea animalelor în scopuri 

experimentale sau în alte scopuri științifice. 
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