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Către: Iordanca-Rodica IORDANOV 

            Ministrul Mediului 

 

Copie: Veronica SIREȚEANU 

             Ministrul Finanțelor 

 

Nr. 16 din 20.02.2023 

 

Ref.: Avizare Proiect de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului 

 
 

Stimată doamnă IORDANOV,  

 

Vă salutăm din numele Camerei Americane de Comerț din Moldova (în continuare „AmCham Moldova”). 

 

Prin prezenta scrisoare prezentăm comentariile și propunerile comunității AmCham Moldova la Proiectul de 
modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. 
 

Întâi de toate, AmCham Moldova comunică susținerea inițiativei de modificare a cadrului normativ existent în 

vederea eliminării neconcordanțelor legislative care reprezintă niște impedimente la implementarea eficientă 

a Responsabilității Extinse a Producătorului cât și în scopul eliminării riscului dublei impuneri pentru 

antreprenori. 

 

În această ordine de idei, urmare examinării Proiectului de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru 

poluarea mediului și a Notei informative la Proiect, comunicăm următoarele. 

 

1. La Art. 11, alin. (4), pct. 2) – Urmează a fi clarificată metoda de conversie a taxei din plata per unitate 

în plata per greutate, cu explicarea formulei de calcul a noilor cote a taxelor de ambalaj (lei/tonă). 

Această informație lipsește inclusiv în Nota informativă.  

Tot aici, nu este clar definită modalitatea de stabilire a tipului de ambalaj (nereciclabil sau reciclabil); 

după care criterii și de către cine se realizează atribuirea calificativului (reciclabil/ nereciclabil). Din 

practica membrilor comunității AmCham, furnizorii externi prezintă (la solicitare) specificarea 

materialelor ambalajului per general, dar în documente nu este specificat care parte din aceste 

materiale  este pasibilă a fi reciclată. 

Ar fi binevenit, ca Ministerul Mediului să ofere informații mai detaliate, care să aducă claritate pe 

acest subiect. 

2. La Art. 11, alin. (3) – Completarea după cuvântul „importului” cu textul „/plasării pe piață”. Urmează, 

de asemenea, de a fi menționat/explicat și momentul când intervine obligația de calculare și achitare 

a taxei pentru poluare. 

3. Intrarea în vigoare a modificărilor la data de 24 februarie 2023 – Legiuitorul nu explică cum vor fi 

aplicate noile prevederi, or prezentarea declarației și achitarea taxei pentru poluarea mediului (de 

către subiecții specificați în Art. 11) se face pentru luna ianuarie 2023 până la data de 25 februarie 

2023.  
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La moment, agenții economici raportează lunar (raportul Polmed) suma taxei calculate. Odată cu 

intrarea în vigoare a modificărilor propuse, urmează a fi ajustată structura formularului, care la 

moment este bazat pe cantitatea ambalajului și nu pe greutatea acestuia.  

 
Intrarea în vigoare la data de 24 februarie 2023 a prezentului proiect de lege va determina 

imposibilitatea ajustării de către contribuabili, într-un termen atât de scurt, a programelor informatice 

de evidență contabilă la noile reguli și mecanisme de calculare și declarare a taxei pentru poluarea 

mediului. Totodată, ținând cont de faptul că perioada fiscală de raportare a taxei pentru poluarea 

mediului este luna calendaristică, considerăm oportună revizuirea datei de intrare în vigoare. 

Mai mult ca atât, concluziile Grupului de Lucru creat de Ministerul Mediului pentru elaborarea 

amendamentelor la Legea 1540/1998 cât și angajamentele asumate de conducerea Ministerului 

Mediului la ședința din 18 ianuarie 2023 prevedeau modificarea Art. 11 si Art. 14, în așa fel ca taxa 

pentru poluarea mediului să nu fie declarată și achitată lunar, dar anual. 

4. Proiectul de lege prevede elaborarea și aprobarea de către Guvern a unui mecanism de compensare 

pentru agenții economici care participă în sistemul REP în perioada 01.01.2023 și intrarea în vigoare a 

mecanismului de scutire pentru acei agenți economici care ating țintele de valorificare și reciclare. 

Legiuitorul, în vederea excluderii interpretărilor, urmează să clarifice dacă se are în vedere 

compensarea, scutirea sau ambele. Urmează a fi completată, în acest sens, și Nota informativă. 

5. Termenul de până la 31 decembrie 2023 propus Guvernului pentru „[…] elaborarea și aprobarea un 

mecanism de compensare [...]” îl considerăm unul prea mare, urmând a fi modificat până la 31 martie 

2023 așa cum se stabilise anterior în cadrul discuțiilor sau în cel mai rău caz până la finele semestrului 

I 2023.  

Această perioadă extinsă de admitere a dublei taxări, cu achitarea taxei pentru poluarea mediului, 

precum și prin înregistrarea din 01 ianuarie 2023 la programul REP, cu achitarea taxelor respective 

pentru reciclare, creează condiții inegale pentru agenții economici chiar cu riscul de a nu atinge țintele 

de reciclare pentru ambalaje plasate pe piață stabilite pentru anul 2023. 

6. Un alt aspect important vizează includerea taxei pentru poluarea mediului în sinecostul mărfii 

importate. Momentan, taxa pentru poluarea mediului achitată de agenții economici la import se 

include în sinecostul mărfii. În cazul eventualei compensări/scutiri/restituiri a sumei achitate, conform 

noului proiect, apare întrebarea cum urmează a fi tratată suma inclusă anterior în sinecostul mărfii. 

Aceasta urmează a fi păstrată în sinecostul mărfii sau urmează a fi raportată direct la cheltuieli? 

În concluzie, impunerea agenților economici unei taxe duble de mediu asupra ambalajelor reprezintă o 

problemă stringentă, care poate avea drept consecință creșterea prețurilor la produse, crearea condițiilor de 

concurență neloială cât și descurajarea investițiilor, ceea ce ar putea avea un impact negativ major asupra 

economiei Republicii Moldova.  

Proiectul de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului nu corectează, din păcate, 

lacuna legislativă creată; conform prevederilor, taxarea dublă va continua să existe iar stabilirea unui mecanism 

de compensare nu este, după părerea AmCham, o abordare corectă. Până la adoptarea unui nou cadru 
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legislativ, această soluție va impune mediului de afaceri o povară financiară dublă (REP si taxa pentru poluarea 

mediului). 

În plus, demonstrarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor conform Hotărârii Guvernului  nr. 561/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje pentru obținerea compensației/scutirii 

poate genera riscuri de corupție, cu dificultatea de aplicare inclusiv din cauza legislației fiscale actuale. 

Una din soluțiile care poate remedia această situație inechitabilă este anularea taxei pentru poluarea mediului 

pentru categoriile de produse supuse obligațiilor REP cu stabilirea, în același timp, a unui mecanism de achitare 

a penalităților pentru agenții economici care nu implementează REP sau nu ating obiectivele de reciclare. 

Reiterăm necesitatea elaborării unui mecanism echitabil și corect pentru mediul de afaceri (atât pentru 

importatori cât și pentru producătorii interni). 

Cu această ocazie, AmCham Moldova apreciază deschiderea Ministerului Mediului și reiterează angajamentul 

și suportul acordat în atingerea obiectivelor comune,  exprimându-ne  disponibilitatea  pentru  detalierea 

comentariilor și recomandărilor adresate. 

 

 

 

Cu respect, 

Mila Malairău 

Director Executiv 

Camera de Comerț Americană din Moldova 
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