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ORDIN

nr.

2

din 25 septembrie

2018

privire la aprobarea Regulamentului
d o r g a n izare a E i func(io n are a Co ns ili ul ui
pentru solulionarea disputelor tn cadrul Agenliei,
ul ui p entr u s o I utio n are a disp ute lo r
E i c o nstit uire a C o ns ili
Cu

p r iv in

Intru executarea prevederilor art.30 alin. (5) la Legea nr. 131 din 08.06.2012,,privind
controlul de stat asupra activiEtii de intreprinzdtor" (M.O.nr.18I-I841595 din 31.08.2012),
Hotdrdrii Guvernului nr. 380 din25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru
privind organizarea qi func{ionarea Consiliului pentru solujionarea disputelor in cadrul
organelor de control (M.O. nr. I 3 3 - l4l I 422 din 217 .04.20 I 8),

ORDON:

l.

Se aproba Regulamentul privind organizarea si funclionarea Consiliului pentru
solulionarea disputelor in cadrul autoritAfii administrative ,,Agentia pentru Protecfia
Consumatorilor gi Supravegherea Piefei" (se ane.reazii);
2. Se constituie Consiliul pentru solufionarea. disputelor in cadrul Agenliei pentru
Protecfia Consumatorilor gi Supravegherea Pieloi (tn continuare - Consiliu), in conformLitate
cu prevederile pct. 5 din Regulamentul aprobat la pct. 1 al prezentului ordin.
3. Consiliu se formeazd, avdnd urmdtoare componenfd:
- director al Agenfiei, preqedinte al Consiliului;
- $ef al Serviciului juridic gi resurse umane a Agenfieii, secretar al Consiliului;
Membrii Consiliului (din cadrul AgenJiei):
- $ef al Direc{iei control metrologic;
- $ef al Direcfiei control produse industriale si servicii;
- Sef al Direcfiei relalii cu consumatorii qi mediul de afaceri;
- gef al Direcfiei asigurarea intereselor consumatorilor gi siguranla ocupafionald;
- ;ef al Direcliei evaluarea riscurilor qi planificarea controalelor;
- auditor intern al Agenliei;
Membrii Consiliului (delegafi din partea mediului de afaceri):
- delegatul Confederafiei Nafionale a Patronatelor;
- delegatul Asociafiei Oamenilor de Afaceri din Moldtova;
- delegatul Asociafiei Investitorilor Str[ini din Moldova (FIA);

Membrii suplean{i ai Consiliului:
- gef adjunct al Direcfiei control produse industriale gi servicii a Agenfiei;
- gef adjunct al Direcliei relafii cu consumatorii r;i mediul de afaceri a Agenfiei;
- $ef adjunct al DirecJiei asigurarea intereselor consumatorilor ;i siguranla ocupalionald
Agenliei.

a

4. In activitatea sa, Consiliu v-a avea urmdtoarele competenle:

examinarea, in mod obligatoriu, conform procedurii prealabile in contenciLosul
administrativ, toate petiliile gi cererile prealabile de contestare depuse de persoana supusd
procedurii de control, conform prevederilor Legii nr. l3l din 08.06.2012 privind controlul de
stat asupra activitdfii de intreprinzdtor;
- examinarea actelor aferente procedurii de control contestate;
- finerea eviden{ei qi sistematizarea deciziilor emise in Consiliu;
- identificarea situafiilor ce pot constitui practici defectuoase in domeniul controlului de stat,
cu prezentarea ulterioard spre examinare Consiliului nalional de solulionare a disputelor in
domeniul controlului de stat.
5. Se pune in sarcina Serviciului manargementul documentelor al Direcfiei
management institufional din cadrul Agentiei, de a acluce la cunoEtinfd con{inutul prezentului
ordin tuturor membrilor Consiliului.
6. Controlul executdrii prezentului ordin mi-l asum.

Iurie EREMIA

Director

Auditor intern

APROB:
Director al Agenfiei pentru Protec{ia
Consumatorilor qi

Anexa la Ordinul
din 25.09.2018

nr.ztfff

Iurie EREMIA

disputelor in cadrul autoritifii administrative ,,Agenfia pentru Consumatorilor qi
Supravegherea Pie{ei"

Capitolul I
DISPOZITII GENI]RALE

1. Prezentul Regulament cu privire la organizarea gi funclionarea Consiliului pentru
solufionarea disputelor in cadrul autoritdlii administrative ,,Agenlia pentru Proterclia
Consumatorilor gi Supravegherea PieJei" (in continuare - Regulament) stabilegte modul de
organizare gi func{ionare a Consiliului pentru solul;ionarea disputelor in cadrul Autoril,dfii
administrative ,,Agenfia pentru Proteclia Consumatorilor gi Supravegherea Pie{ei" (in continurare
- Consiliu), modalitatea de selec{ie gi desemnare a membrilor Consiliului, atribufiile, drepturile
gi obligatiile membrilor acestuia, precum gi procedura de examinare a petitiilor gi cererilor
prealabile de cdtre Consiliu.
2. Consiliu activeazE, in conformitate cu prevederile Leeii ff. l3l din 8 iunie 2012 privind
controlul de stat asupra activiElii de intreprinzdt<>r, Hotaririi Guvernului nr. 380 din 25.04.2t118
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privincl organizarea gi funcfionarea Consiliului
pentru solulionarea disputelor in cadrul organelor de control, ale prezentului Regulament gi ale
altor acte normative aplicabile domeniului de competentl al autoritAlii administrative ,, Age:nlia
pentru Protecfia Consumatorilor gi Supravegherea Pieferi" (in continuar.e - Agenlia).
3. Consiliu se organizeazd qi activeazd, in scopul examindrii petifiilor gi cererilor prealalbile
depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Lepg
nr. 131 din8iuni.e20l2privindcontroluldestatasupra activitdliideintreprinzdtor.
4. Procedura de examinare a petiliilor gi cererilor prealabile de catre Consiliu reprezintld o
procedurd prealabila obligatorie in sensul Leeii contenLciosului administrativ w.793-XIV din 10
februarie 2000.

Capitolul II
COMPONENTA $I PROCEDURA DE SELECTIE
A MEMBRILOR CONSILIULUI
5. Consiliu este format din:
a) directorul Agenfiei, care este gi preqedintele Consiliului;
b) conducdtorii subdiviziunilor Agenliei, responsabili de evaluarea riscurilor gi planificuea
controalelor, seclia juridica gi audit intern;
c) reprezentantul Ministerului Economiei Ei Infrastructurii ;
d) trei reprezentan{i ai asocia}iilor din cadrul mediului de afaceri ce intrunesc membri care
desfrqoard activitdli conexe domeniului de competenLfs al Agenfiei sau aspectelor contestate,
selectali in modul prevdzut de pct. 7-11 din Regulamentul - cadru privind organizarea qi
funclionarea Consiliului pentru solulionarea disputelor in cadrul organelor de control aprobat
prin Hotdrirea Guvernului nr.380 din 25,04.2018.
6. Componenfa numericf, a Consiliului se aprob[ prin ordinul directorului Agen;iei.
Ordinul privind constituirea gi componenla Consiliului se publicd pe pagina web a Agenliei gi pe
pagina web c ontr oal e. gov. md.

7. Activitatea Corrsiliului este condusd qi asiguratii de cdtre directorul Agenfiei, care este
drept sa delege aceastd funcJie Directorului adjunct.
8. Calitatea de membru al Consiliului inceteaza in, urmdtoarele situalii:

in

a) imposibilitatea de a-9i exercita atribuliile o perioadi de cel pulin 4 luni;
b) incetarea/susperndarea raporturilor de serviciu;
c) la cererea asocialiei din cadrul mediului de afaceri;
d) incetarea activitdlii asocialiei din cadrul mediu.lui de afaceri.
9. Revocarea mennbrilor Consiliului se face prin c,rdinul directorului Agenliei.
10. in cazul in care unul dintre membrii Con,siliului pierde aceastf, calitate, in locul
acestuia, prin ordinul directorului Agenliei, va fr nLumit un nou membru.
11. in cazul incetarii calitdlii de membru al asocia1iei de afaceri in condiliile prevdzute la
pct. 8 lit. b), c) gi d) din prezentul Regulament, Cancelaria de Stat va anunta selectia unui nou
membru din rindul asocialiilor de afaceri, potrivit prevederilor pct,7-l1 din Regulamentul-cadru
privind organizarea;i funclionarea Consiliului pentru srolufionarea disputelor in cadrul organelor
de control aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018.

Capitolul III
ATRIBUTIILE CONS;ILIULUI
12.

in activitatea

sa, Consiliu are urmdtoarelle atribu{ii

:

a) examineazd., in mod obligatoriu, conformL procedurii prealabile in contenciosul
administrativ, toate petiliile gi cererile prealabiile der contestare depuse de persoana suprusd
procedurii de control, oonform prevederilor Lesii nr.l31 din 8 iunie 2012 privind controlull de
stat asupra activitAfli de intreprinzdtor;
b) examine azd. actele aferente procedurii de control contestate;
c) tine evidenla gi sistematizeazddeciziile emise iin Consiliu;
d) identifici situa{ii ce pot constitui practici defectuoase in domeniul controlului de stat 9i
le prezinta spre exarninare Consiliului na{ionLal de soluJionare a disputelor in domeniul
controlului de stat.
CapitoJlul

I!'

DREPTfIRILE $I OBLIGATIILI] MEMBRULUI CONSILIULUI
13. in vederea exercitirii atributiilor prevdzute la pct. 12 din prezentul

Regulament,

membrii Consiliului aur dreptul:
a) sa participe la qedinlele Consiliului;
b) sa ofere rec,rmanddri gi propuneri in legEturd cu contestatia examinatd in cadrul
Consiliului:
c) si solicite,incaz de necesitate gi la examinarea unor subiecte complexe, atragerea unor
exper[i independenli:
d) sd se expund pre marginea fiecdrei probleme puse in disculie la Consiliu.
14. Membrii Consiliului au urmitoarele obl'igalii:
a) sd actioneze in strictd conformitate cu actele normative;
b) sd respecte cerrinfele de obiectivitate in proces'ul de examinare a cauzei;
c) sa informeze pre$edintele Consiliului in cazul apariliei unui conflict de interese in
conformitate cu prevederile legislaliei cu privire [a corLflictul de interese;
d) sa analizeze ntaterialele aferente cazului exarrrinat;
e) sl semneze procesele-verbale ale gedinlelor Consiliului;
l) sa asigure p6strarea secretului comercial, fiscal, bancar, si respecte regimul altor
informatii cu accesibilitate limitatd, s[ nu divulge informatiile confidentiale gi datele cu carircter
p.rronui oblinute in cadrul activitelii respective, precum gi alte informalii care le-au derrenit
cunoscute in proceduril de examinare a petiliilor gi contestaliilor in cadrul Consiliului;
g) sd semneze Declaralia de confidenlialitate a informaliilor gi a faptelor care le-au de'renit
cunoscute in procedura de examinare a cererilor'in Consiliu.

15. Pe ldnga drepturile qi obliga{iile in calitate de membru al Consiliului, pregedinrLele
Consiliului:
a) conduce gi asig;urd activitatea Consiliului;
b) aprob[ ordinea de zi a gedin]elor Consiliurlui;
c) frxeazd, data gerJinJelor Consiliului;
d) prezideaz[ gedinJele Consiliului;
e) numegte secretarul Consiliului;
f) emite gi semne:azd,decizia pe marginea contes;tafiei, dupi examinarea acesteia de ciitre
consiliu, opiniile membrilor acestuia avdnd caracrer de recomandare.
16. Membrii Consiliului delegali de asociafiile de afaceri participa la gedinlele Consiliului
cu drept de vot consultativ,pozilia lor urmdnd a fi consemnatd in procesul verbal al gedinJei.
Dreptul reprezentantultri asocialiei de afaceri de a participa la gedinlele Consiliului se confirmd
prin scrisoarea de desernnare (delegare), semnatd de caLtre conducdtorul asocia{iei din mediul de
afaceri.

Capitolul V
PROCEDURA DE EXAMINA.RE ^/T CONTESTATIILOR
17. Pot depune petiJii gi cereri prealabile persoanele supuse controlului care se considerd
vdtdmate de citre organul de control intr-un drept al sduLrecunoscut de lege.
18. Obiect al contestafiilor, in sensul Leeii nr.l31 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat
asupra activitAili de intreprinzdtor il constituie:
a) delegafia de control;
b) decizia de prelungire a duratei controlului;
c) procesul-verbal de control;
d) deciziile emise pe marginea procesului-verbal de control;
d) ac{iunile sau inac{iunile inspectorului/inspectorilor aferente controlului.
19. Nu constituie obiect al contestafiilor in sensul prezentului Regulament proceseleverbale de control prin care au fost constatate contravenJii.
20. Petifiile gi cererile prealabile in privinfa actelor gi ac1iunilor indicate la pct. 18 rlin
prezentul Regulament se depun fie in formd scrisd, cu aplicarea semndturii olografe, fie in forrnat
electronic, cu aplicareer semndturii electronice. Depur:rerea contesta{iilor in format electronic
poate fi realizat prin intermediul unei adrese e-mail speciale create de Agenlie, care va furniza
imediat confi rmarea recepJionarii petiliei depuse.
21, Cererea prealabild de contestare a delegaJiei de control, a deciziei de prelungire a
duratei controlului sau a procesului-verbal de control in care nu sint dispuse prescrip1ii r;au
mdsuri restrictive se depune in termen de pind la 30 de zile de la data in care persoanei supuse
controlului i-au fost sau trebuia sa-i fie adusa la cunogtinta delegatia de control, decizia de
prelungire a duratei controlului sau procesul-verbal de control.
22. Cererea prealabil5 de contestare a procesului-verbal de control in care a fost dispusa
misura restrictivd de suspendare a activitdlii agentului r:conomic in sensul art.29t din Legea nr.
13 I din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activitdfii de intreprinzdtor se depune in
termenul stabilit pentru executarea mlsurii restrictive in cauzd..
23. Dupa recepfionarea cererilor prealabile de contestare, secretarul Consiliului asigr.rri
inregistrarea cererilor gi comunicd imediat, in aceeagi zi, persoanei care a depus cererrea
prealabild de contestare numdrul de inregistrare acordat. Pregedintele Consiliului, in aceeagi zi,
dispune distribuirea pentru membri a materialelor aferente controlului contestat gi cererii
prealabile, cu stabilirea,Catei de intrunire in gedinfii.
24. Examinarea r;i emiterea deciziei pe margi;nea cererii prealabile de contestare se
reahzeazd. in termen de pind la l0 zile lucrdtoare de la data depunerii cererii.
25. in cazulin care se contestd prescriplia i;au mdsura restrictivi, examinarea qi emiter:ea
deciziei pe marginea cererii prealabile de contestale se realizeazd.intermenul stabilit in procesulverbal de control pentru executarea prescrip{iei sau a mirsurii restrictive, dar nu in mai mult de 10
zile lucrdtoare de la data depunerii cererii.

26. Examinarea gi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare a masurii
restrictive de suspendare a activitdtii agentului economic se realizeaz1tintermen de pina la 5:zile
lucrdtoare de la data depunerii cererii.
2T,Formade activitate a Consiliului este gerlinla.
28. Persoanacare a depus cererea prealabilii de contestare are dreptul de a participa gi ra-gi
expune cerinlele in cadrul gedinfei Consiliului. La gediintra Consiliului are dreptui sd participe
9i
inspectorul implicat in control, care poate prezr:nta 1>ozilia gi argumentele sale referitoare la
subiectul examinat de cdtre Consiliu. in lipsa contestaLtarutui gi/sau a inspectorului, materialele
sint prezentate de cdtre secretarul Consiliului.
29. $edinlele se convoacd in funcJie de petiliiJte gi cererile prealabile depuse, iar clata
acestora este fixatd de cdtre pregedintele Consiliului. Stabilirea datelor gedinfelor se va face luind
in considerare caracterul cererilor prealabile qi necesitatea respectdrii termenelor lor de
examinare prevdzute la pct.24-26 din prezentul Regularnent.
30. $edinjele se considera deliberative dacd la ele participa cel puJin 213 din membrii
Consiliului. $edinlele Consiliului se desfdgoar[ ahiar daca la acestea lipsesc unii membri sau
persoana care a depus cererea.

31. Dezbaterile in cadrul gedinfei se consemnenzd in procesul-verbal al gedinfei, care
reflecta pozilia fiecdrui membru al Consiliului.
32, Deciziile sint adoptate de pregedintele Consiliului dupa examinarea gi expunerea
opiniei de chtre membrii Consiliului, propunerile ar:estora avind caracter de recomandare.
Pregedintele Consiliului adopta decizia la sfirgitul gedinfei sau, dacd sint necesare unele
examindri suplimentare, efectuarea expertizei sau prezentarca unor probe suplimentare, po,ate
dispune convocarea unei gedinfe suplimentare a Consiliului.
33. In urrna examindrii in cadrul gedintelor Consriliului a cererilor prealabile, pregedintele
Consiliului adoptd una dintre urmitoarele solulii:
a) menfine actul contestat fbrd modificdri;
b) adopta o noud decizie gi dispune modificarea pa(iald sau completd a actelor contestatr3;
c) declard nulitatea controlului care a fost efectual cu incdlcarea prevederilor legii.
34. Secretarul Consiliului este obligat, in termen de o zi de la emiterea deciziei, sii o
transmitd/inmineze contestatarului gi inspectorului.
35. Actele modificate in urma examindrii de catre Consiliu se includ gi se publici in
Registrul de stat al controalelor.
36. Decizia cu privire la rezultatele examinarii cererii prealabile de contestare poate fi
contestatA in instanla de contencios administrativ in terrnenele qi in condiliile prevdzute de lqpg
fr:bruarie 2000.
37. Lucrdrile de secretariat ale Consiliului sint asiigurate de cdtre secretarul acestuia, numit
de pregedintele Consiliului din rindul angajatilor A.genliei. Secretarul Consiliului nu e;ste
membru al acestuia gi nu se expune asupra cazului pus in discutie.
38. Secretarul Consiliului are urmdtoarele atribulii:
a) intocmegte ordinea de zi a gedintelor Cons;iliuluLi, cu coordonarea pregedintelui;
b) dupd aprobarea de cdtre pregedintele Consiliului, aduce la cunogtinfd membrilor ordinea
de zi, locul, data gi ora qedinplor;
c) prezintf, membrilor Consiliului materialele aferente cazului inclus pe ordinea de zi;
d) asigurd citarea persoanei care a depus petilia/cererea qi a inspectorului vizat in
petiJie/cerere pentru a participa la examinarea acesteia in cadrul Consiliului;
e) intocmegte procesele-verbale ale gedinlelor Consiliului;
f) remite persoanei care a depus petifia/cererea decizia adoptatd de c[tre Consiliu;
e) asigurd pdstrarea originalelor deciziilor Consiliului gi proceselor-verbale ale gedinfelor:.
39. Secretarul Consiliului are dreptul sa soliLcite cle la persoanele de conducere gi execr-r{ie
din cadrul Agenliei responsabile de problema inclusd pe ordinea de zi pachetul de materiale
aferent cazului.

Capitolul VI
DISPOZITII FINALE
40. Membrii Consiliului nu beneficiazd de remunerare pentru activitatea desftguratii in
cadrul acestuia.
41. Rezultatele activitdtii Consiliului, numarul cererilor prealabile, petiJiilor gi deciziilor
adoptate sint criterii care se iau in considerare la evaluarea performanlelor Agenlieii gi
inspectorilor.
42. Documentele gedinfelor Consiliului sint, in ordinea de arhivare, urmdtoarele:
a) procesul-verbal al gedinfei cu ordinea de zi gi lista de prezenfd
b) un exemplar al deciziei adoptate;
c) alte documente aferente subiectului examinat (cererea prealabild, explicaliile
petitionarului etc.).

