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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009 - art.1, 2, 3, 10,

11, ş.a. şi anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul constă în modificarea şi completarea unor acte
legislative, precum Codul subsolului nr.3 din 02.02.2009 şi anexa Legii nr.160 din 22.07.2010
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, în scopul stabilirii
cerinţelor pentru prevenirea şi minimizarea efectelor nefaste asupra mediului sau sănătăţii
umane, care ar rezulta ca urmare a gestionării deşeurilor din industriile extractive. 

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
acestuia, cu evidenţierea elementelor noi şi cu o argumentare concisă în ceea ce priveşte
oportunitatea promovării proiectului în legislaţia naţională privitor la gestionarea deşeurilor
extractive.
Deşi argumentele invocate de autor în nota informativă justifică promovarea proiectului,
considerăm că proiectul necesită a fi revizuit prin prisma recomandărilor prezentate în
compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză. De asemenea, trebuie să fie
efectuată analiza impactului de reglementare asupra intereselor societăţii şi asupra protecţiei
drepturilor întreprinzătorilor în domeniul gestionării deşeurilor extractive. Totodată, asupra
proiectului urmează să fie efectuată şi expertiza ecologică pentru a contribui la adoptarea
unui act legislativ argumentat în scopul preveniri sau minimizării eventualului impact atît
direct, cît şi indirect al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului
înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Potrivit autorului, implementarea proiectului nu necesită resurse financiare din bugetul de
stat.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr. 235/20.07.2006.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele deţinătorilor de deşeuri extractive, a Agenţiei
pentru Geologie şi Resurse Minerale şi a Ministerului Mediului prin modificarea şi
completarea Codului subsolului pentru armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul
gestionării deşeurilor extractive şi în vederea eliminării unui şir de lacune la capitolul atribuirii
în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi a apelor subterane. Interesele
promovate nu sunt în detrimentul interesului public general, deoarece se propun a fi luate
măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea efectelor nefaste asupra mediului şi
sănătăţii umane.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.
La momentul examinării, proiectul nu este plasat pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: www.mediu.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.1 din proiect, noţiunea “instalaţie de gestionare a deşeurilor extractive - orice
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suprafaţă desemnată pentru acumularea sau depozitarea deşeurilor extractive solide
sau lichide, în soluţie sau suspensie pentru o perioadă mai mare de trei ani pentru
instalaţii pentru soluri nepoluate, deşeuri de prospecţiune nepericuloase şi deşeuri
inerte;”

Definiţia noţiunii de „instalaţie de gestionare a deşeurilor extractive” redă un sens incert şi
neclar prin utilizarea repetată a cuvîntului “pentru”. În acest sens, considerăm relevat de a
reformula noţiunea prenotată, astfel încît aceasta să exprime coerenţă şi claritate.
Totodată, evidenţiem că în Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a
Directivei 2004/35/CE publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 102 din 11 aprilie
2006 sunt stipulate mai multe perioade pentru acumularea sau depozitarea deşeurilor
extractive în dependenţă de complexitatea deşeurilor (de exemplu: o perioadă mai mare de
şase luni pentru instalaţiile de deşeuri periculoase generate în mod neaşteptat; o perioadă
mai mare de un an pentru instalaţiile de deşeuri neinerte nepericuloase). Astfel, autorul
propune să fie reglementate doar instalaţiile pentru solurile nepoluate, acumularea sau
depozitarea deşeurilor de prospecţiune nepericuloase şi a deşeurilor inerte.

Recomandarea: Propunem autorului să reformuleze noţiunea „instalaţie de gestionare
a deşeurilor extractive” pentru a exprima claritate şi coerenţă conţinutului acesteia.
Totodată, recomandăm autorului să revizuiască noţiunea respectivă, prin prisma
reglementărilor comunitare, astfel încît să fie ajustate corect prevederile naţionale
întru evitarea efectelor nefaste asupra mediului şi sănătăţii umane, care vor rezulta din
gestionarea deşeurilor extractive.

La art.11 alin.(1) lit.r) din proiect, „coordonarea planurilor anuale de dezvoltare a
lucrărilor miniere, coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale utile la
extragere şi planurilor de gestionare a deşeurilor extractive”.

Prin proiect la art.11 se propune modificarea şi atribuirea de noi competenţe Agenţiei pentru
Geologie şi Resurse Minerale, şi anume coordonarea planurilor anuale de dezvoltare a
lucrărilor miniere, coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale utile la
extragere şi planurilor de gestionare a deşeurilor extractive. Menţionăm că Codul subsolului
nu redă sensul noţiunilor de “planuri anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere” şi “planuri de
gestionare a deşeurilor extractive”, fapt ce poate fi interpretat diferit şi lasă la discreţia
autorităţilor competente şi a agenţilor economici din industria extractivă să elaboreze planuri
de gestionare a deşeurilor pentru prevenirea sau minimizarea, tratarea, valorificarea şi
eliminarea deşeurilor extractive. Asemenea planuri trebuie să fie structurate astfel încît să
asigure planificarea corespunzătoare a opţiunilor de gestionare a deşeurilor avînd în vedere
minimizarea generării deşeurilor şi a pericolului acestora, precum şi încurajarea valorificării
deşeurilor. De asemenea, deşeurile din industria extractivă trebuie să fie caracterizate din
punct de vedere al compoziţiei în scopul de a asigura că aceste deşeuri reacţionează, pe cît
de mult este posibil, numai într-un mod predictibil.

Recomandarea: În scopul de a minimiza riscul pericolelor şi de a sigura un nivel
ridicat de protecţie pentru mediu, propunem să fie stabilite clar înţelesul sintagmelor
“planuri anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere” şi “planuri de gestionare a
deşeurilor extractive” pentru a evita interpretările diferite.

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.2 alin.(2) din proiect, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: (2)
Prezentul Cod transpune parţial Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a
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Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
şi de modificare a directivei 2004/35/CE publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 102 din 11 aprilie 2006".

Semnalăm că, potrivit pct.18 al Hotărîrii Guvernului nr.1345 din 24.11.2006 cu privire la
armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, în cazul în care proiectul
de act normativ preia doar parţial un act comunitar, iniţiatorul va preciza expres care
articole/secţiuni etc. din actul comunitar respectiv sînt preluate efectiv, precum şi orice alte
informaţii relevante, menite să asigure o imagine clară asupra procesului de transpunere a
actului respectiv al Uniunii Europene. Totodată, pct.16 al Hotărîrii menţionate, prevede că
iniţiatorii proiectelor de acte normative care sînt supuse avizării obligatorii şi transpun direct
norme comunitare în dreptul intern vor introduce în proiectul respectiv, după partea
introductivă, o menţiune din care să reiasă cu claritate actul comunitar care a fost preluat.
Astfel, întru respectarea legislaţiei naţionale cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii
Moldova cu legislaţia comunitară, propunem să fie completată norma expres cu articolele
preluate efectiv din Directiva 2006/21/CE pentru a asigura o claritate în procesul de
transpunere, totodată, să fie exclusă aceasta de la art.2 din Codul subsolului şi menţionată
după partea introductivă a acestuia.

Recomandarea: . Propunem să fie exclusă norma de la art.2 alin.(2) din proiect şi să fie
completată, după partea introductivă cu clauza de armonizare: „Prezentul Cod
transpune parţial Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15
martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a
directivei 2004/35/CE publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 102 din 11
aprilie 2006”. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.2 din proiect, la art.2 alin.(1) „şi prevenirea sau reducerea, pe cît posibil, a
oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei
şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate
din gestionarea deşeurilor din industriile extractive";

Considerăm că utilizarea sintagmei „pe cît posibil” va genera confuzii şi aplicare discreţionară
la implementarea normei. Prin urmare, incertitudinea şi relativitatea inserată în conţinutul
normei va periclita acţiunile de prevenire sau reducere a oricăror efecte nefaste asupra
mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a
oricăror riscuri pentru sănătatea umană rezultate din gestionarea deşeurilor din industriile
extractive. În acest sens, propunem autorului să excludă sintagma „pe cît posibil” în vederea
evitării interpretărilor abuzive, care ar permite autorităţilor competente să aplice prevederea
discreţionar. 

Recomandarea: Propunem autorului să excludă sintagma „pe cît posibil” în vederea
evitării interpretărilor abuzive şi discreţionare. 

La art.70 alin.(4) din proiect, „Taxa pentru extragerea substanţelor minerale utile se
calculează de plătitor de sine stătător şi se achită la bugetele unităţilor administrativ-
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teritoriale de nivelul al doilea.”

Calcularea taxei pentru extragerea substanţelor minerale utile de către plătitor „de sine
stătător” poate genera discreţie, deoarece nu sunt stabilite condiţii clare de calculare a
acesteia. 

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „de sine stătător” şi să fie
prevăzute clar criteriile de calculare a taxei pentru extragerea substanţelor minerale
utile.

La ART.II din proiect, La compartimentul Serviciul Piscicol la poziţia 1 „Certificatul de
atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial” cuvîntul „gratuit” se substituie
cu sintagma „9000 lei”.

Semnalăm că Ministerul Mediului, a expediat la data de 24.02.2016 în adresa Centrului
Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie proiectul de lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi
piscicultură (04-07/346 din 23.02.2016). În acest context, proiectul prenotat propune
modificarea art.11 alin.(2) care prevede: „Plata pentru eliberarea certificatului de atribuire a
cotei de pescuit comercial constituie 9000 lei. Permisul de pescuit comercial se eliberează
gratuit”. Prin urmare, prevederea citată din proiectul anterior, stipulează plata pentru
eliberarea certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial, iar proiectul privind
modificarea anexei Legii nr.160 din 22.07.2010 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător la compartimentul Serviciul Piscicol la poziţia 1 se propune ca
„Certificatul de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial” cuvîntul „gratuit” se
substituie cu sintagma „9000 lei”. Astfel, apare contradicţie în propunerile de modificare a
acestor proiecte ce vizează pescuitul industrial/comercial sau numai la pescuitul comercial în
vederea stabilirii unei plăţi în sumă de 9000 lei pentru eliberarea certificatului de atribuire a
cotei de pescuit pentru un an, fapt ce poate genera discreţie la implementarea normei prin
interpretări diferite în scopul evitării achitării acestei plăţi pentru pescuit.

Recomandarea: Propunem autorului, în vederea evitării contradicţiilor în legislaţie, să
revizuiască ambele proiecte pentru a asigura coerenţa şi echilibru între reglementările
din domeniul piscicol.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.68 alin.(2) din proiect, „Cuantumul garanţiei financiare trebuie să fie suficient şi
pentru acoperirea costului de reabilitare a amplasamentului afectat de instalaţia de
gestionare a deşeurilor".

Examinînd Directiva 2006/21/CE, prin garanţie financiară înţelegem ca înainte de începerea
oricărei activităţi care implică acumularea sau depozitarea deşeurilor extractive într-o
instalaţie de gestionare a deşeurilor, autoritatea competentă solicită o garanţie financiară (de
exemplu, sub formă de depozit financiar, inclusiv fond mutual de garantare sponsorizat de
industrie sau sub o formă echivalentă), în conformitate cu procedurile care urmează să fie
stabilite, astfel încît: toate obligaţiile din autorizaţia eliberată în temeiul prezentei directive,
inclusiv dispoziţiile referitoare la post-închidere, să fie respectate şi existenţa fondurilor
disponibile în orice moment pentru reabilitarea amplasamentului afectat de instalaţiile de
gestionare. Totodată, sunt prevăzute şi criteriile în baza cărora se calculează această
garanţie, precum: impactul potenţial al instalaţiei de gestionare a deşeurilor asupra mediului,
ţinînd seama în special de categoria căreia îi aparţine instalaţia, de caracteristicile deşeurilor
şi de viitoarea utilizare a terenului reabilitat; şi ipoteza că părţi terţe independente şi cu
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calificare corespunzătoare evaluează şi realizează lucrările de reabilitare necesare.
Cuantumul garanţiei este ajustat periodic în mod corespunzător, în funcţie de lucrările de
reabilitare de orice natură, necesitate de terenul afectat de instalaţia de gestionare a
deşeurilor, astfel cum se indică în planul de gestionare a deşeurilor elaborat.
Prin urmare, determinăm prin prisma celor menţionate mai sus, că proiectul prevede norme
generale şi neexhaustive în ceea ce priveşte reglementările legale a garanţiei financiare, şi
anume stabilirea cuantumului garanţiei financiare care trebuie să fie suficient şi pentru
acoperirea costului de reabilitare a amplasamentului afectat de instalaţia de gestionare a
deşeurilor. În acest sens, prevederea propusă stabileşte condiţii neclare în vederea calculării
cuantumului garanţiei, fapt ce permite autorităţilor publice impunerea unor condiţii
suplimentare pentru a favoriza anumiţi agenţi economici din domeniul gestionării deşeurilor
extractive.

Recomandarea: Recomandăm să fie stabilite clar condiţiile utilizării garanţiei
financiare, metodologia de calculare a cuantumului acesteia, de returnare, de reţinere
în cazul nerespectării obligaţiilor care decurg din autorizaţia de exploatare pentru a
oferi tuturor operatorilor economici care deţin instalaţii de gestionare a deşeurilor din
industria extractivă din domeniu, condiţii egale şi nediscriminatorii.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Aprilie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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