
 
 
 
 
 
 
Către: Valeriu MUNTEANU 
Ministru al Mediului 
 
Către: Octavian CALMÂC 
Viceprim-ministru 
Ministru al Economiei 
 
 
Ref.: Comentariile AmCham Moldova la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1515 din 16.06.1993 
și a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 
 
Nr. 115 din 25 noiembrie 2016 
 
 
Stimate dle Ministru, 
 
Prin prezenta, A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) 
dorește să se expună pe marginea proiectului de lege privind noul mecanism de încasare și control al 
încasării plăților pentru poluarea mediului. 
 
Astfel cum se menționează în nota informativă ce însoțește proiectul de lege, obiectivul de bază a 
amendamentelor ține de elaborarea mecanismului ce ar asigura colectarea plăților pentru poluare de la 
agenții economici ce pun la dispoziție pe piață mărfuri specificate în anexa nr. 8, Legea nr. 1540  din  25 
februarie 1998. 
 
În acest context atragem atenția asupra existenței legii ferenda privind deșeurile, care introduce în legislația 
națională conceptul de ”răspundere extinsă a producătorului/importatorului”, a căror obligații includ, 
printre altele, responsabilitatea organizării unui sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple, a 
ambalajelor și responsabilitatea pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de ambalajele pe care le 
introduc pe piața națională.  
 
Concluzionăm că viziunea statului în ceea ce privește managementul deșeurilor constă în crearea unui 
sistem dualist pe anumite segmente (1) atât organizarea unor sisteme individuale sau colective în vederea 
atingerii țintelor de reciclare și valorificare; (2) cât și colectarea unor taxe în Fondul Ecologic Național. 
 
Crearea acestor sisteme presupune investiții substanțiale care se pot ridica la câteva milioane de euro, 
resurse financiare care urmează a fi alocate de către agenții economici. În acest sens, impunerea unui 
normativ de plată pentru poluare majorat ar crea presiune financiară suplimentară, cu precădere asupra 
agenților economici de bună credință. 
 
În acest sens exemplificăm în anexă practica unor țări europene privind cuantumul contribuțiilor la fondurile 
de mediu realizate din deșeurile de ambalaj. Este ilustrativă experiența României care inițial a perceput o 
taxă de ~5 MDL/kg1,  în 2013 majorând-o până la ~10MDL/kg2, indiferent de tipul ambalajului, în 
Republica Moldova, legiuitorul propune o taxă cel puțin dublă3.  

                                                           
1 Ordonanţă de Urgenţă nr. 196 din 22/12/2005 privind Fondul pentru mediu 
2 Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 
3 În cazul ambalajului de plastic cu volumul până la 1 litru 



 
 
 
 

 
Fig. 1 Analiza comparativă a taxelor pe ambalaj în unele țări europene4 (studiu AmCham Moldova) 

 
Așadar, se solicită o revizuire minuțioasă a normativelor de plată pentru poluare, în special în cazul 
mărfurilor cărora li se aplică principiul răspunderii extinse a producătorului. 
 
În același context menționăm despre riscul unei eventuale duble impozitări cu taxa de poluare, întrucât 
producătorii locali ar achita taxa de poluare o dată pentru materia primă importată (ex. granule de 
polietilenă), și ulterior taxa de mediu pe ambalaj. 
 
În altă ordine de idei remarcăm dublarea normativului plății pentru emisiile de poluanți ale surselor 
staționare (de la 14,4 MDL/tona convențională la 30 MDL/tona convențională). În acest sens, recomandăm 
o creștere graduală a taxei respective planificată pe termen mediu și lung. Structura propusă va asigura 
viziune pe termen lung şi o creștere graduală a poverii financiare în concordanţă cu recomandările UE. 
 
În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea 
comentariilor şi recomandărilor adresate în contextul unei întrevederi.  
 
 
Cu respect,  
 
Mila Malairău  
Director Executiv  
A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

                                                           
4 Studiu AmCham Moldova, reflectând normativul plății pentru poluare pentru ambalaje cu volumul de 1 litru 
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