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Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Prezenta lege
stabileste
bazele
juridice
pentru
eliminarea
barierelor tehnice în calea comertului în procesul de elaborare,
adoptare si aplicare a reglementarilor tehnice, a standardelor si a
procedurilor de evaluare a conformitatii.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni principale
(1) În sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuni
principale:
bariere tehnice în calea comertului - diferenta dintre cerintele
reglementarilor tehnice, standardelor si procedurilor de evaluare a
conformitatii
nationale
si
ale
celor
utilizate
în
practica
internationala sau nerecunoasterea lor, fapt ce implica, în comparatie
cu practica comerciala obisnuita, cheltuieli suplimentare de mijloace
si/sau de timp pentru comercializarea produselor pe piata nationala si
cea mondiala;
reglementare tehnica - document, adoptat de o autoritate publica,
care stabileste conditii tehnice cu caracter obligatoriu, fie în mod
direct, fie prin referinte la un document normativ de standardizare, sau
care preia integral continutul acestuia;
produs - rezultat al unor activitati sau al unor procese;
tratament national si egal - regim acordat produselor, proceselor
sau serviciilor de import, care nu este mai putin favorabil decît cel
acordat produselor, proceselor sau serviciilor similare indigene, într-o
situatie comparabila;
parte interesata - autoritate publica sau agent economic care aplica
ori intentioneaza sa aplice o reglementare tehnica sau un standard;
procedura de evaluare a conformitatii - orice procedura utilizata,
direct
sau indirect, pentru a determina corespunderea produselor
cerintelor reglementarilor tehnice si standardelor.
(2) Notiunile
principale din domeniul evaluarii
conformitatii
produselor cerintelor normative se stabilesc prin lege separata.
Articolul 2. Scopurile si sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege stabileste reguli a caror respectare în procesul
de
elaborare, adoptare si aplicare a reglementarilor tehnice, a
standardelor si a procedurilor de evaluare a conformitatii nu creeaza
dificultati miscarii libere a produselor pe piata nationala si cea
mondiala, asigurînd concomitent protectia pietei nationale de produsele
periculoase, falsificate si de calitate inferioara, inclusiv de import.
(2) Prevederile prezentei legi au caracter obligatoriu pentru toate
autoritatile publice si agentii economici care elaboreaza, adopta si
aplica reglementari tehnice si standarde.
Articolul 3. Legislatia privind barierele tehnice în calea

comertului
(1) Legislatia privind barierele tehnice în calea comertului se
bazeaza pe Constitutie si se constituie din prezenta lege si alte acte
normative care reglementeaza acest domeniu.
(2) Relatiile ce tin de domeniul evaluarii conformitatii produselor
(serviciilor) cerintelor normative sînt reglementate prin lege separata.
(3) Daca un acord international la care Republica Moldova este parte
stabileste alte reguli decît cele prevazute în legislatia Republicii
Moldova privind barierele tehnice în calea comertului, se aplica
prevederile acordului international.
Articolul 4. Reglementarile tehnice
(1) În Republica Moldova, reglementari tehnice se considera:
a) actele legislative, decretele Presedintelui Republicii Moldova si
hotarîrile Guvernului care contin cerinte referitoare la produse;
b) standardele nationale a caror aplicare este obligatorie;
c) actele normative ale autoritatilor publice (actele normative
departamentale) de a caror competenta, în conformitate cu legislatia,
tine stabilirea cerintelor obligatorii referitoare la produse.
(2) În cazul în care pentru aceleasi produse, servicii, procese si
metode de fabricare sînt adoptate documente ale caror cerinte se
dubleaza sau sînt contradictorii, se stabileste urmatoarea prioritate a
aplicarii lor:
a) actele legislative;
b) decretele Presedintelui Republicii Moldova;
c) hotarîrile Guvernului;
d) actele normative
elaborate si adoptate de catre organismul
national de standardizare (standardele nationale);
e) actele normative departamentale.
(3) În cazul
existentei unui document cu caracter
prioritar,
celelalte documente urmeaza a fi aduse în concordanta cu acesta sau
urmeaza a fi abrogate.
Capitolul II
CERINTE GENERALE PRIVIND CONTINUTUL
SI ELABORAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE
Articolul 5. Cerintele privind continutul reglementarilor tehnice
(1) La elaborarea reglementarilor tehnice se utilizeaza standardele
internationale pertinente sau proiectele acestora aflate în etapa finala
de
elaborare,
exceptînd cazurile în care aceste standarde
sau
compartimentele acestora sînt inutilizabile sau ineficiente pentru a
realiza obiectivele specificate la alin.(2) al prezentului articol din
cauza factorilor climaterici sau geografici esentiali ori din cauza
problemelor tehnologice fundamentale.
(2) Reglementarile tehnice nu vor purta un caracter mai restrictiv
asupra comertului decît este necesar pentru realizarea urmatoarelor
obiective:
a) asigurarea securitatii nationale;
b) ocrotirea sanatatii si securitatea oamenilor;
c) protectia regnului animal si vegetal;
d) protectia mediului;
e) folosirea rationala a resurselor naturale si energetice;
f) prevenirea practicilor care induc în eroare consumatorii în ce
priveste destinatia, calitatea si inofensivitatea produselor.
(3) Reglementarile tehnice trebuie:
a) sa prevada un tratament egal pentru importurile din orice tara;
b) sa acorde
produselor de import un tratament nu mai putin
favorabil decît cel acordat produselor similare indigene;

c) sa fie elaborate
si aplicate fara a crea
suplimentare în calea comertului;
d) sa fie elaborate în baza datelor stiintifice.

bariere

tehnice

Articolul 6. Modul de elaborare a reglementarilor tehnice
si a procedurilor de evaluare a conformitatii
(1) În cazul cînd nu exista un standard international pertinent sau
cînd continutul tehnic al unei reglementari tehnice în curs de elaborare
nu este conform cu cel al standardelor internationale pertinente, se
elaboreaza reglementari tehnice noi.
(2) În cazul cînd nu exista ghiduri sau recomandari pertinente ale
organismelor
internationale
de standardizare sau în cazul
cînd
continutul tehnic al unei proceduri de evaluare a conformitatii în curs
de
elaborare
nu
este conform cu ghidurile
sau
recomandarile
corespunzatoare ale organismelor internationale de standardizare, se
elaboreaza proceduri noi de evaluare a conformitatii.
(3) Autoritatile publice care elaboreaza proiecte de reglementari
tehnice vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova si în
Buletinul de Standardizare, în termen de cel mult 2 saptamîni de la data
începerii elaborarii, un aviz referitor la o astfel de elaborare pentru
a informa partile interesate.
(4) În cazul cînd se elaboreaza o reglementare tehnica (cînd se
modifica o reglementare tehnica în vigoare) care poate influenta
considerabil conditiile de importare în Republica Moldova sau de
exportare din Republica Moldova a produselor si daca între Republica
Moldova si alte tari exista acorduri bilaterale sau multilaterale
privind schimbul reciproc de informatii corespunzatoare, elaboratorul
reglementarii tehnice, la solicitarea oricarei tari semnatare a unor
astfel de acorduri, va justifica necesitatea reglementarii tehnice în
cauza si o va transmite tarii solicitante prin intermediul Centrului
Informational de Standardizare si Certificare, specificat la art.13 al
prezentei legi, în modul stabilit în acordurile mentionate. Totodata, în
cazul elaborarii unor reglementari tehnice în conformitate cu cerintele
standardelor internationale (regionale) pertinente, se transmite doar
informatia privind conformitatea reglementarii tehnice în curs de
elaborare cu standardul international (regional).
(5) În cazul
cînd reglementarea tehnica în curs de elaborare
presupune stabilirea unor cerinte ce difera de cele în vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova, elaboratorul reglementarii tehnice, prin
intermediul Centrului Informational de Standardizare si Certificare:
a) notifica tarilor
semnatare
ale acordurilor bilaterale
sau
multilaterale privind schimbul reciproc de informatii corespunzatoare,
denumite în continuare tari membre, tipurile de produse asupra carora se
va
extinde reglementarea tehnica în curs de elaborare, indicînd
obiectivul si motivatia elaborarii (notificarile se transmit în limbile
franceza, engleza sau spaniola);
b) furnizeaza
tarilor
membre,
la
cerere,
detalii
privind
reglementarea tehnica în curs de elaborare sau copia acesteia si, în
masura posibilitatilor, indica compartimentele care difera în esenta de
standardele internationale (regionale) pertinente.
(6) Elaboratorii
reglementarii
tehnice
stabilesc
un
termen
rezonabil, dar nu mai mare de 6 luni, în care tarile membre si partile
interesate din Republica Moldova prezinta obiectii în scris pe marginea
proiectului reglementarii, examineaza aceste obiectii cu autorii si cu
alte parti interesate, iau în considerare obiectiile în scris si
rezultatele examinarii.
(7) Daca realizarea
obiectivelor specificate la art.5 alin.(2)
lit.a)-d) din prezenta lege capata un caracter de urgenta, elaboratorul
reglementarii tehnice are dreptul sa omita, dupa caz, o oarecare

prevedere din alin.(3) si alin.(5) din prezentul articol cu conditia:
a) notificarii tarilor membre elaborarea reglementarii tehnice în
cauza, indicînd natura problemelor aparute;
b) prezentarii, la cerere, tarilor membre a copiei reglementarii
tehnice, oferindu-le posibilitatea expunerii de obiectii în scris,
acestea urmînd a fi examinate si luate în considerare în urma examinarii.
(8) Informatia referitoare la adoptarea si punerea în aplicare a
reglementarii tehnice se publica în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova si în Buletinul de Standardizare în termen de 2 saptamîni de la
data adoptarii lor. Reglementarile tehnice se publica (se editeaza) în
termen de cel mult 30 de zile de la data adoptarii lor. Între data
adoptarii si data punerii în aplicare a reglementarilor tehnice va fi
prevazut un termen rezonabil, stabilit de autoritatea publica care le
adopta, la propunerea partilor interesate, pentru realizarea masurilor
de
asigurare
a
respectarii cerintelor
reglementarilor
tehnice
referitoare la produse sau la metodele de fabricare.
(9) Daca circumstantele
sau
obiectivele care
au
conditionat
adoptarea
reglementarii tehnice au disparut ori s-au
modificat,
autoritatea publica care a adoptat-o abroga sau modifica reglementarea
tehnica în cauza, publicînd informatia corespunzatoare. În cazul în care
autoritatea publica care a adoptat reglementarea tehnica si-a încheiat
activitatea, decizia corespunzatoare este luata de catre succesorul de
drept al acesteia.
(10) Autoritatile
publice abilitate cu dreptul de a
stabili
proceduri de evaluare obligatorie a conformitatii, respecta în privinta
procedurilor
elaborate prevederile alin.(3)-alin.(8) din prezentul
articol.
Articolul 7. Coordonarea activitatii de elaborare
a reglementarilor tehnice
(1) Programele de activitate privind elaborarea reglementarilor
tehnice se aduc la cunostinta tuturor autoritatilor publice interesate
si se coordoneaza cu acestea.
(2) Dispunînd de informatia, publicata în conditiile art.6 alin.(3)
din prezenta lege, referitoare la elaborarea de catre o autoritate
publica a unei reglementari tehnice, alte autoritati publice nu sînt în
drept sa initieze elaborarea de reglementari tehnice cu un domeniu de
aplicare similar, cu exceptia cazurilor cînd se adopta o decizie privind
elaborarea unei variante de alternativa. Alte autoritati publice trebuie
sa aiba posibilitate de a participa la elaborare.
Articolul 8. Recunoasterea echivalentei reglementarilor tehnice
ale altor tari cu cele nationale
(1) Reglementarile tehnice ale altor tari se considera echivalente
cu reglementarile tehnice nationale în cazul în care:
a) nu contravin prevederilor legislatiei Republicii Moldova;
b) contribuie,
într-un mod adecvat si în acelasi volum,
la
realizarea obiectivelor prevazute de reglementarile tehnice nationale.
(2) Recunoasterea echivalentei reglementarilor tehnice ale altor
tari cu cele nationale este de competenta autoritatilor publice care,
conform legislatiei Republicii Moldova, sînt abilitate cu dreptul de a
stabili cerintele obligatorii referitoare la produse.
(3) La produsele de import pentru care se solicita o confirmare a
corespunderii lor reglementarilor tehnice sau standardelor nationale,
rezultatele
controalelor si testelor efectuate de organismele de
certificare din tara exportatoare sînt recunoscute si aplicate în
Republica Moldova în cazul în care:
a) standardele de produs si procedurile de evaluare a conformitatii
sînt echivalente cu cele aplicate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) organismul national de standardizare are încredere în competenta
tehnica a organismului de evaluare a conformitatii din tara exportatoare.
Capitolul III
TRATAMENTUL DE APLICARE
A REGLEMENTARILOR TEHNICE SI A STANDARDELOR
Articolul 9. Referinte la standarde în reglementarile tehnice
(1) În cazul cînd exista standarde nationale, adoptate în modul
stabilit,
care
corespund
totalmente
obiectivelor
elaborarii
reglementarilor
tehnice
si sînt elaborate în baza
standardelor
internationale (regionale) pertinente, autoritatile publice care adopta
reglementari tehnice:
a) folosesc standardele
nationale
ca baza
pentru
elaborarea
reglementarilor tehnice;
b) includ, integral sau partial, textul standardelor nationale în
reglementarile tehnice sau fac referinte la standardele nationale în
textul reglementarilor tehnice.
(2) În cazul cînd în textul reglementarii tehnice se fac referinte
la standardele nationale, orice modificari la aceste standarde trebuie
coordonate cu autoritatea publica care a adoptat reglementarea tehnica
respectiva.
Articolul 10. Obligativitatea respectarii standardelor
(1) Cerintele standardelor nationale la care, conform art.9 din
prezenta
lege, se fac referinte în reglementarile tehnice
sînt
obligatorii atît pentru produsele indigene, cît si pentru cele de import.
(2) Prevederile standardelor nationale a caror respectare este
obligatorie pentru toti agentii economici, fara referinte la ele în
reglementarile tehnice, sînt stipulate în legislatie.
Articolul 11. Aplicarea voluntara a standardelor
(1) Aplicarea standardelor este voluntara daca la ele nu se fac
referinte
în
reglementarile
tehnice, în Legea cu
privire
la
standardizare sau în alte acte legislative.
(2) Respectarea
prevederilor
standardelor
voluntare
devine
obligatorie în cazul în care:
a) în contractele
încheiate de agentii economici sînt
facute
referinte la aceste standarde;
b) agentul economic a declarat oficial, în orice forma, ca produsele
corespund cerintelor acestor standarde.
Articolul 12. Tratamentul national de aplicare a reglementarilor
tehnice si standardelor pentru produsele indigene
si de import
(1) Reglementarile tehnice si standardele nationale se aplica în
acelasi mod atît pentru produsele indigene, cît si pentru produsele de
import.
(2) În cazul
în care autoritatea publica este atentionata în
privinta folosirii sau a posibilitatii de a folosi reglementarea
tehnica, adoptata în limitele competentei sale, în calitate de bariera
tehnica în calea comertului, inclusiv a celui international, ea trebuie
sa întreprinda de urgenta masuri care sa excluda o atare folosire.
Astfel de masuri pot fi:
a) specificarea, în caz de necesitate, a prevederilor reglementarii
tehnice sau ale standardului;
b) publicarea unui comentariu oficial, cu argumentarea modului si a
conditiilor de aplicare a restrictiilor stabilite prin reglementare
tehnica sau standard, în scopul înlaturarii la maximum a barierelor

tehnice în calea comertului.
(3) Procedurile de evaluare a conformitatii se efectueaza în termene
cît mai reduse si într-un mod nu mai putin favorabil pentru produsele de
import decît pentru produsele similare indigene.
(4) Solicitarile de informatii se limiteaza doar la datele necesare
pentru evaluarea conformitatii si stabilirea taxelor.
(5) Caracterul
confidential
al informatiilor
referitoare
la
produsele de import se respecta în aceeasi masura ca si la produsele
indigene, fiind asigurata protectia intereselor comerciale legitime.
(6) Taxele percepute pentru evaluarea conformitatii produselor de
import, indiferent de tara lor de origine, vor fi echivalente cu cele
percepute pentru evaluarea conformitatii produselor similare indigene.
(7) Prelevarea esantioanelor pentru testare nu va fi de natura sa
cauzeze piedici furnizorilor straini.
Capitolul IV
ASIGURAREA INFORMATIONALA ÎN DOMENIUL
BARIERELOR TEHNICE ÎN CALEA COMERTULUI
Articolul 13. Punctul de informare în domeniul barierelor
tehnice în calea comertului
(1) În Republica Moldova, punct de informare în domeniul barierelor
tehnice în calea comertului este Centrul Informational de Standardizare
si Certificare care, la solicitarea partilor interesate - persoane
juridice si fizice -, furnizeaza informatii referitoare la:
a) reglementarile tehnice, standarde sau alte documente normative de
standardizare adoptate sau în curs de elaborare în Republica Moldova;
b) procedurile de evaluare a conformitatii, aplicate sau preconizate
pentru aplicare pe teritoriul Republicii Moldova;
c) apartenenta si participarea autoritatilor publice la organismele
internationale
sau regionale de standardizare si de evaluare
a
conformitatii, precum si la acordurile bilaterale si multilaterale în
problemele vizate, deja încheiate sau în faza de negociere;
d) publicatiile în care apar notificarile specificate la art.6 din
prezenta lege.
(2) Organismul national de standardizare este responsabil pentru
functionarea Centrului Informational de Standardizare si Certificare.
Articolul 14. Principiile de functionare a Centrului Informational
de Standardizare si Certificare
(1) Autoritatile
publice abilitate cu dreptul de adoptare
a
reglementarilor
tehnice
si standardelor creeaza si
actualizeaza
sistematic bazele de date în domeniile specificate la art.13 alin.(1)
lit.a)-d) din prezenta lege.
(2) Pentru satisfacerea
interpelarilor
partilor
interesate,
autoritatile publice transmit Centrului Informational de Standardizare
si Certificare versiunile electronice ale datelor bibliografice privind
reglementarile tehnice si standardele, al caror continut se stabileste
de catre organismul national de standardizare.
(3) Autoritatile publice organizeaza accesul liber al partilor
interesate în obtinerea informatiei la resursele informationale de care
dispun, cu exceptia cazurilor cînd, în scopul pastrarii secretului de
stat, de serviciu sau comercial, acest acces este limitat.
(4) Costul serviciilor prestate la procurarea copiilor documentelor
solicitate trebuie sa fie acelasi atît pentru beneficiarii autohtoni,
cît si pentru cei straini, cu exceptia cheltuielilor reale de expediere.
(5) Prezentarea proiectelor de reglementari tehnice si de standarde
spre avizare partilor interesate din alte tari se efectueaza prin
intermediul Centrului Informational de Standardizare si Certificare sau

cu notificarea obligatorie a acestuia privind prezentarea data, în modul
stabilit de organismul national de standardizare.
(6) Prezentarea proiectelor de reglementari tehnice si de standarde
spre avizare, iar în cazurile stabilite de legislatie - spre coordonare,
se efectueaza de catre autoritatea publica care le-a elaborat în baza
solicitarilor persoanelor fizice si juridice.
Capitolul V
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANISMULUI NATIONAL
DE STANDARDIZARE SI ALE ALTOR AUTORITATI PUBLICE
Articolul 15. Drepturile organismului national de standardizare
Organismul national de standardizare este în drept:
a) sa solicite altor autoritati publice informatii referitoare la
reglementarile tehnice adoptate sau în curs de elaborare;
b) sa coordoneze programele de elaborare a documentelor normative
adoptate de alte autoritati publice în limitele competentei stabilite de
legislatie;
c) sa coordoneze proiectele de hotarîri ale Guvernului si proiectele
altor acte legislative cu caracter normativ referitoare la produse,
servicii sau procese si metode de fabricare în ce priveste folosirea
terminologiei;
d) sa aprobe reglementari tehnice în limitele competentei sale;
e) sa perceapa taxe de abonament pentru asigurarea informationala în
domeniul standardizarii, metrologiei si evaluarii conformitatii;
f) sa formeze grupe de experti în scopul oferirii de consultatii si
solutionarii problemelor de ordin tehnic;
g) sa participe
la
activitatea
organismelor
internationale
(regionale) de standardizare.
Articolul 16. Obligatiile organismului national de standardizare
(1) Organismul national de standardizare este obligat:
a) sa asigure functionarea Centrului Informational de Standardizare
si Certificare;
b) sa asigure gestionarea bazei de date în domeniile specificate la
art.13 alin.(1) lit.a)-d) din prezenta lege;
c) sa organizeze
publicarea
notificarilor
primite
de
la
Secretariatul Organizatiei Mondiale a Comertului;
d) sa furnizeze, conform solicitarilor, informatie referitoare la
documente normative si acorduri;
e) sa îndeplineasca prevederile Codului de buna practica pentru
elaborarea, adoptarea si aplicarea standardelor al Acordului privind
barierele tehnice în calea comertului.
(2) Organismul national de standardizare va asigura respectarea de
catre organismele care aplica proceduri de evaluare a conformitatii a
prevederilor art.6, cu exceptia obligatiei de a notifica procedurile de
evaluare a conformitatii în curs de elaborare.
Articolul 17. Drepturile altor autoritati publice
Alte autoritati publice care participa la elaborarea, adoptarea si
aplicarea reglementarilor tehnice sînt în drept:
a) sa solicite, în modul stabilit, de la Centrul Informational de
Standardizare si Certificare informatii referitoare la reglementari
tehnice,
standarde si proceduri de evaluare a conformitatii, la
apartenenta si participarea la organismele internationale sau regionale
de standardizare si de evaluare a conformitatii, precum si la acordurile
bilaterale si multelaterale în domeniul standardizarii si evaluarii
conformitatii;
b) sa solicite, reciproc, informatii referitoare la reglementarile

tehnice si la procedurile de evaluare a conformitatii, elaborate în
Republica Moldova;
c) sa participe, în modul stabilit, la activitatea comitetelor
tehnice ale organismelor internationale si regionale de standardizare la
care Republica Moldova este parte.
Articolul 18. Obligatiile altor autoritati publice
Alte autoritati publice care participa la elaborarea, adoptarea si
aplicarea reglementarilor tehnice sînt obligate:
a) sa îndeplineasca
prevederile
Codului de buna practica
la
elaborarea,
adoptarea si aplicarea standardelor Acordului privind
barierele tehnice în calea comertului;
b) sa coordoneze cu organismul national de standardizare proiectele
de reglementari tehnice referitoare la terminologie si la conformitatea
lor cu prevederile legislatiei în vigoare în domeniul standardizarii;
c) sa foloseasca ca baza a reglementarilor tehnice, în procesul de
elaborare
a acestora, standardele internationale (regionale)
sau
compartimentele lor respective, aflate în etapa finala de elaborare;
d) sa argumenteze,
la
interpelarea
oricarei tari
membre
a
Organizatiei Mondiale a Comertului, necesitatea adoptarii reglementarii
tehnice neconforme prevederilor standardelor internationale (regionale)
si sa prezinte aceste argumentari, sub forma de notificari, la Centrul
Informational de Standardizare si Certificare în una din limbile de
lucru ale Organizatiei Mondiale a Comertului (franceza, engleza sau
spaniola);
e) sa prezinte
la
Centrul Informational de Standardizare
si
Certificare informatie detaliata referitoare la reglementarile tehnice
adoptate si în curs de elaborare, precum si referitoare la conformitatea
lor cu cerintele standardelor internationale (regionale);
f) sa adopte reglementari tehnice în limitele competentei lor;
g) sa abroge reglementarile tehnice adoptate, în cazurile în care
circumstantele sau obiectivele ce au conditionat adoptarea lor au
încetat sa existe ori au fost modificate;
h) sa publice reglementarile tehnice adoptate.
Capitolul VI
CONTROLUL SI SUPRAVEGHEREA DE STAT.
RESPONSABILITATI
Articolul 19. Controlul si supravegherea de stat asupra respectarii
cerintelor reglementarilor tehnice
(1) Controlul si supravegherea de stat asupra respectarii de catre
agentii economici a cerintelor reglementarilor tehnice adoptate în
Republica Moldova se efectueaza în etapele de elaborare, lansare în
productie, fabricare, livrare, comercializare, utilizare (exploatare),
depozitare si transportare a produselor.
(2) Controlul si supravegherea de stat asupra respectarii cerintelor
reglementarilor tehnice se efectueaza în corespundere cu legislatia în
vigoare.
(3) Controlul
si
supravegherea
de stat
asupra
respectarii
reglementarilor tehnice se efectueaza de catre inspectoratele de stat
ale
autoritatilor publice din contul agentilor economici
supusi
controlului si supravegherii, cu raportarea cheltuielilor la pretul de
cost al productiei.
Articolul 20. Raspunderea pentru încalcarea prevederilor
prezentei legi
Autoritatile publice care elaboreaza, adopta sau asigura aplicarea
reglementarilor tehnice cu încalcarea prevederilor prezentei legi poarta

raspundere în conformitate cu legislatia în vigoare.
Capitolul VII
FINANTAREA
Articolul 21. Sursele finantarii
Surse de finantare a elaborarii reglementarilor tehnice si de creare
a bazelor de date sînt mijloacele proprii si cele cooptate ale
autoritatilor publice, cu raportarea cheltuielilor la pretul de cost al
serviciilor prestate.
Capitolul VIII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Articolul 22
Pîna la 1 ianuarie 2005, autoritatile publice sînt obligate sa
adopte si sa faca cunoscute reglementarile tehnice care sa cuprinda
prevederi din standardele respective privind protectia vietii, sanatatii
si
securitatii persoanelor fizice, a mediului înconjurator si a
intereselor
consumatorilor,
daca
considera
necesara
mentinerea
caracterului obligatoriu al aplicarii prevederilor din standardele
voluntare.
[Art.22 modificat prin Legea nr.707-XV din 06.12.2001]
Articolul 23
Guvernul, în termen de 3 luni:
va elabora si va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legislatiei în vigoare în concordanta cu prezenta lege;
va pune actele sale normative în concordanta cu prezenta lege.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chisinau, 10 martie 2000.
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