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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICTT VTOLD OVA

pentru modificarea Ei completarea Legii nr.ll37-XIII din 9 iulie lggT

Parlamentul adoptd prezenta lege organicd.

Art.I. - Legea avialiei civile nr.1237-XIII din 0g.07.1gg7, (republicat6 in
Monitorul oficial al Republicii Moldova,2070, nr.g8i99, art.292) cu modificdrile
ulterioare, se modificd gi se completeazd, dupdcum urrneazd:

l. Articolul 4, alineatul (3) literele a) gi b), cuvlintele
Autoritdlii Aeronautice Civile,, se exclud.

2. Articolul 5:

la alineatul (2), cuvintul ,,Guvernului" se substituib cu cuvintele ,,Ministerului
Transp orturilor gi Infrastrucfurii Drumurilor,' :

alineatul (3t) litera r), cuvintur ,,Guvernului,, se substituie cu cuvintele
,,Mini sterului Transporturilor qi Infrastructurii Drurhurilor', ;

3. Articolul 6:

la alineatul Q), cuvintele ,,prin hotdrire de Guverrl" se substifuie cu cuvintele
,,prin ordinul Ministrului transporturilor qi infrastrqcturii drumurilor,,.

PRE $EDINTELE PARLAMENTULUI Adrian CANDU

LEGE

,,ctt avizul pozitiv al



Noti Informativi
la Proiectul de Lege privind modificarea gi cQmpletarea Legii avia{iei civile

nr.l237-XIII din 9 iulie 1997

Proiectul de Lege cu privire la modificaiea qi completarca Legii avialiei
civile nr.I237-XIII din 9 iulie 1997 cu modificdrlile gi completdrile ulterioare este
elaborat in conformitate cu prevederile art. 59, 60't 61, 62 a Legii nr.317-XV din 1g
iulie 2003, privind actele norrnative ale Guvetnului qi ale altor autoritdli ale
administraliei publice centrale qi locale cu modifiodrile qi completdrile ulterioare.

Necesitatea elabordrii prezentului Proiect de lege rezultd din totalitatea
angajamentelor asumate gi a activitdlilor desfdgulate dintre Uniunea Europeand qi
Republica Moldova in domeniul avialiei civile gi vizeazd cregterea treptatd a
gradului de apropiere gi compatibilitate a legisla{iei Republicii Moldova cu
legislalia UE, fapt ce constituie o condilie primardin dezvoltarcasectorului aerian.

Astfel, pentru implementarea Acordului de asociere, Acordului privind
spaliul aerian comun (ASAC), dar qi al realizdrii reformei legislative, este necesard
transpunerea gi implementarea a peste 70 de acte normative din domeniul aviafiei
civile. in acest sens, cea mai judicioasd opliune qste conc entrarea, qi nu divizarea
capacitdtilor institulionale existente in domeniul rgspectiv.

Mai mult decit atit, experienla ultimilor doi ani a demonstrat imposibilitatea
stabilirii gi desfdgurdrii unor relalii constructive diirtre Ministerul Transporturilor gi
Infrastructurii Drumurilor (MTID) gi Autoritated, Aeronauticd Civil6 (AAC), ca
entiteli separate, in vederea implementdrii conitiincioase a Acordului SAC qi
utilizarea intregii capacitdli a proiectului de asistEnla tehnic[, finan{at de Comisia
EuropeanS.

Conform competenJelor ce ii revin, AAC vriveazd sd aclioneze cao institulie
de inaltd fiabilitate, care este rezistentd in fala erorilor ;i riscurilor, siguranla
zborurilor fiind sarcina primordiald a AAC.

in situali a in care actualmente AAC este dubordonatd Guvernului, au fost
constatate mai multe dificultdli gi blocaje substanlihle, fapt care au sistat elaborarea
qi promovarea actelor legislative din domeniu, preoum gi au tergiversat dezvoltarea
normald a ramurii avia{iei civile. Totodatd necesi
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litd a se eviden[ia cd, astfel denornala a ramunl avlallel crvrle. I otodatd necesitd a se eviden{i
dificultdJi nu au fost constatate in practicd pind lin anul 2013, cind.Legea nr.1237-
XIII din 9 iulie 1997 stabilea in art. 5 alin. (2) cd','Autoritatea Aeronauticd Civild
este o autoritqte publicd de certificqre, suprrzvtgghere Si control tn domeniul
avialiei civile, creatd tn temeiul prezentei legi, ccrr( are statut de persoand juridicd
de drept public, subordonatd Agenliei, "t) buget autonom,, (Agenfia
Transporturilor (Agen!ie), ulterior reorganizatd iir Ministerul Transporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor).



Prin tlrmare, prin prezentul proiect de lego nu se solicitd decit revenirea la
bunele practici gi reglernentdrile auterioare (reglernentdrile care erau in vigoare
pind ra modificdrile qi completdrile din u.,ri 2013), cind AAC era direct
subordonatd Ministerului Transporturilor qi Infrastructurii Drumurilor, astfel fiind
asigurata buna funcfionare a institufiei gi colabor{rea acesteia cu toate organele de
resort.

Respectiv, pentru a asigura un mecanism viabil de colaborare gi
1or, AAC nu poate exista ca o entitate separatd, in deplin
legislaliei in aviafia civild, frrd, a avea un organism extem
enla unui organism exterin va asigura un grad sporit de

responsabilitate pentru AAC, in acelaqi timp oferind o platformd pentru
identificarea erorilor qi gestiunea riscurilor. Ministerul Transporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor av6nd expertiza institulionald de gestiune a tuturor
sectoarelor de transPort, este apriori structura potlivitS" care va organi za activitatea
AAC, Guvernul, insd, avind la momentul actual, aJribulii comparativ mai restrinse
decit MTID in domeniul ramurii de transport.

intrucit teptezintd, o parte substanliald din PIB qi contribuie decisiv la
mobilitatea persoanelor, avialia civila t
administraliei publice centrale, iar cel m
ce ar contribui esenlial la elaborarea gi

dezvoltdrii sectoriale, inclusiv la elaborarea gi aprobarea operativd a acestora de
cdtr e autoritdlile publice.

in suslinerea celor men{ionate, este de evidenfiat gi faptul cd,, lamoment
majoritatea din aceste politici care neces
qi atribuliile AAC, de exemplu facilitdli
consumatorilor, cadrul normativ vamal.
nu poate fi promovat nici un act normativ

Astfel, in formula in care Autoritatea Aeroirauticd Civild se va subordona
Ministerului T'ransporturilor gi Infrastructurii brumurilor, se va asigura o
convergenld mult mai eficientb a eforturilor autoritdlilor publice centrale de
specialitate, intru promovarea politicilor benefice pentru dezvoltarea avialiei civile.

Totodatd, prevederile Legii nr.l237-XII din 0g.07.1gg7 art.4 (I), care
stabilesc cd, Ministerul Transporturilor gi Infrastrycturii Drumurilor este organul
responsabil de avialia civild, in comun cu AAC contravin prevederilor art.9
alin'(I) al Legii nr.98 din 04.05.2012 cu privire la administralia pubticd centrald
de specialitate, care men[ioneazd a6, ministerlle sunt organe centrale de
specialitate ale statului care asigurd realizared, politicii guvernamentale in
domeniile de activitate care le sunt incredinlate, dar qi art. IZ at Legii nr.96 din
04.05.2012 care prevdd cd, autoritdlile administrafive centrale sunt create pentru



tealizatea politicii statului intr-un anumit domenflu sau sferd de activitate, care nu
intrd in competen{a nemijlocitd a ministerelor, plecum gi pentru solu}ionarea unor
probleme in care competenlele mai multor ministere se intersecteazd sau se
complementeazd.

Astfel, existenla Autoritdlii Aeronautice Civile independent de Minister
contravine in mod vddit prevederilor Legii privind administralia publi cd, centrald,
de specialitate precum qi angajamentelor asumate fa[d, de Uniunea Europeand.

Degi, in actele normative ale Organizafiei Avialiei Civile Internafionale sau
ale Uniunii Europene nu existd prevederi prescriptive privind aspectele
organizalionale din avialia civild, in Europa, Aritoritatea Aeronauticd Civild este
subordonatd Ministerului responsabil de ramura transportului. Astfel, pentru a
conjuga eforturile specialiqtilor in avialia civild in elaborarea, promovarea qi
implementarea politicilor publice sectoriale, este rezonabil de a readuce
Autoritatea Aeronauticd CivilS in subordinea Ministerului Transporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor, a$a cum o stabileqte, rgiterdm, qi practica !6rilor UE dar
qi a SUA, unde autoritdlile avia[iei civile sunt subordonate ministerelor
responsabile de ramura transporturilor, adesea avAnd un grad ?nalt de independenld
bugetard.

Fundamentarea economico-financiari. Proiectul inaintat nu necesitd
cheltuieli financiare din bugetul de stat.

In concluzia celor expuse, Ministerul Transporturilor
Drumurilor a elaborat prezentul proiect de lege
avizare.

gi il prezintd

MINISTRU lurie CHIRINCIUC

gi Infrastructurii
spre examinare gi


