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Nr. 89 din 8 decembrie 2015
Ref.: Particularitățile emiterii autorizației de import a mărfurilor ce conțin substanțe chimice periculoase
pentru stratul de ozon

Stimate Dle Ministru,
Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”)
venim să Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni.
Prin intermediul acestei adresări ne propunem să abordăm o problemă atestată de agenții economici în cadrul
procesului de obținere a autorizației pentru importul, substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și
al echipamentului care conțin asemenea substanțe.
Susținem inițiativele Ministerului Mediului de salvgardare a spațiului național ecologic și de armonizare a
legislației naționale la standardele europene. În același timp, autoritățile administrației publice şi/sau alte
instituții abilitate prin lege cu funcții de reglementare şi de control în relații cu întreprinzători trebuie să fie
proporțională asigurării intereselor societății şi protecției drepturilor întreprinzătorilor1, conform principiului
echitabilității.
În acest context, agenții economici care operează cu substanțe chimice întâmpină o serie de dificultăți în
procesul de obținere a autorizației pentru importul substanțelor chimice care cad sub incidența art. 13 din
anexa la Legea nr. 852 din 14.02.2002. Precizăm că importul și exportul produselor și substanțelor nocive se
efectuează în baza licențelor eliberate de organele abilitate, cu acordul Ministerului Mediului.2
Conform prevederilor legale, pentru eliberarea autorizației precitate se vor prezenta următoarele acte: cererea
solicitantului, factura, declarația vamală și copia contractului cu țara exportatoare (pentru importatori), iar

1

Art. 15, Legea nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător
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termenul de eliberare a autorizației este de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii la Ministerul
Mediului.
Atestăm o neconcordanță între proceduri, agentul economic nu poate obține o autorizație de import prin
prezentarea facturii (factura comercială poate suferi careva modificări până la momentul efectiv al exportului)
și declarației vamale (se elaborează la momentul vămuirii mărfii). Adițional, remarcăm că conform ultimelor
tendințe legislative în materie de comerț internațional, date fiind posibilitățile tehnologice actuale, autoritatea
vamală renunță la contractul de vânzare-cumpărare ca element probatoriu al efectuării unei tranzacții.
Așadar, conform prevederilor legale actuale, transportul cu încărcătură/marfă urmează să staționeze până la
10 zile în terminal vamal până la obținerea autorizației respective.
Menționăm că agenții economici persoane fizice și juridice care produc, importă, exportă, reexportă,
tranzitează sau comercializează bunuri ce conțin substanțe ce distrug stratul de ozon prezintă anual, până la
15 februarie, Inspectoratului Ecologic de Stat spre examinare și prelucrare raportul (forma „1–ozon”) pentru
anul calendaristic precedent3. Adițional, remarcăm că prevederile legii nr. 451 din 30.07.2001, presupun
licențierea activității de import și/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și
materialelor chimice toxice, a articolelor și produselor chimice de menaj4.
În acest context, considerăm necesară analiza oportunității revizuirii și reconfigurării mecanismului de emitere
a autorizațiilor pentru importul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care
conțin asemenea substanțe astfel încât să se asigure atât implementarea prevederilor Protocolului de la
Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, cât și în vederea evitării unor reglementări
excesive necesităților atingerii scopurilor propuse.
În lumina celor expuse mai sus, solicităm respectuos organizarea în viitorul apropiat a unei întrevederi, în
scopul identificării celor mai bune soluții pentru subiectele prezentate supra.

Cu deosebită considerațiune,
Mila Malairău

Director Executiv
A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”

3

Pct. 22, Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de
ozon, Legea nr. 852 din 14.02.2002
4
Art. 18, alin. (17)

