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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

  



3 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\8157\8157-redactat-ro.docx 

Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998  

privind plata pentru poluarea mediului 

 

Guvernul  a  examinat   proiectul   de   lege   pentru   modificarea   Legii 

nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 79 din 26 februarie 2020) de către un grup de deputați în Parlament 

și comunică următoarele. 

Proiectul de lege propune modificarea art. 14 alin. (1) din Legea 

nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, adică presupune 

modificarea sistemului de colectare a plăților prevăzute la art. 6, 9 şi 10 din legea 

prenotată, prin transferarea acestora în bugetul local, şi nu în bugetul de stat, aşa 

cum este prevăzut în legislaţia existentă. Autorii proiectului argumentează 

necesitatea modificărilor prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele 

staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor 

afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează 

poluarea. 

Menționăm că poluarea cauzată de emisiile de la sursele staționare, 

deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor nu au doar caracter 

local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare. Mai mult decât 

atât, emisiile de la sursele staționare au o răspândire spațială largă și provoacă 

poluarea întregului teritoriu al țării.  

În aspect teritorial, poluarea cu emisii de la surse staționare este cauzată în 

principal de către agenții economici a căror activitate economică este concentrată 

în municipiile Chișinău și Bălți, iar gradul de poluare a aerului în mediul urban 

este mai mare față de cel rural din motivul amplasării în orașe a întreprinderilor 

industriale mari.  

Conform datelor statistice, cantitatea substanțelor poluante evacuate în 

aerul atmosferic de către sursele staționare ale agenților economici din unele 

municipii și raioane în anul 2018 a fost următoarea: municipiul Chişinău – 3854 

tone/an, municipiul Bălţi – 1258 tone/an, raionul Dubăsari – 59 tone/an, raionul 

Basarabeasca – 265 tone/an, raionul Străşeni – 264 tone/an, raionul Briceni – 120 

tone/an, raionul Edineţ – 306 tone/an, raionul Drochia – 172 tone/an. 

Modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului în 

sensul propus de proiect poate admite crearea unor discrepanțe în cuantumul 

plăților încasate la nivel local. Astfel, în localitățile în care se desfășoară un 

număr mai mare de activități economice cu surse de poluare vor fi achitate sume 

mari, iar în localitățile în care activitățile generatoare de poluanți sunt puține 

plățile pentru poluare vor fi foarte mici sau chiar absente. Așadar, această măsură 

ar atrage după sine o inechitate între bugetele locale, având în vedere 
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discrepanţele mari la încasarea acestora în aspect teritorial. 

De asemenea, încasarea plăților pentru poluarea mediului în bugetul local, 

corespunzător locului amplasării obiectivului/subdiviziunii nu ar reflecta situația 

reală a poluării în profil teritorial, dacă plățile respective ar fi achitate conform 

adresei juridice sau reședinței de bază a întreprinderii/instituției/organizației, o 

parte dintre acestea deținând stații/instalații poluante amplasate în diferite zone 

sau pe întreg teritoriul țării. 

În acest sens, informăm că în anul 2019 din plăţile încasate la bugetul de 

stat pentru poluarea mediului în sumă de 13,2 mil. lei, care au fost colectate pe 

teritoriul țării, circa 40% (5242,4 mii lei) constituie plăţile percepute de la agenţii 

economici de pe teritoriul municipiului Chişinău, în timp ce la nivel de raioane 

aceste încasări pot varia: 38,7 mii lei – raionul Dubăsari, 89,9 mii lei – raionul 

Basarabeasca, 249,8 mii lei – raionul Străşeni, 251,8 mii lei – raionul Briceni, 

344,4 mii lei – raionul Edineţ, 424,7 mii lei – raionul Drochia, şi 858,8 mii lei – 

municipiul Bălţi.  

Menționăm că în prezent plățile pentru poluare prevăzute la art. 6, 9 și 10 

din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului se transferă la 

bugetul de stat și sunt utilizate pentru finanțarea programelor pentru protecția 

mediului, conform domeniilor stabilite în art. 84 din Legea nr. 1515/1993 privind 

protecția mediului înconjurător (gestionarea deșeurilor, îmbunătățirea calității 

aerului, protecția naturii, protecția resurselor de apă, biodiversitatea etc.). 

Localitățile rurale în care cuantumul plăților pentru poluare este mic nu 

vor putea beneficia de proiecte pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu 

apă și sanitație, în special acolo unde lipsesc instalațiile de epurare a apelor 

uzate. Respectiv, problemele de mediu din aceste zone nu vor putea fi 

soluționate, deoarece plățile achitate de subiecții din această localitate sunt 

insuficiente în comparație cu costurile necesare pentru aceste sisteme. De 

asemenea, sursele financiare acumulate din plățile pentru poluare sunt acordate 

sub formă de granturi și cofinanțări la implementarea proiectelor internaționale 

pentru construcția/extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație.  

Totodată, propunerea de modificare a modalității de transferare a plăților 

pentru poluarea mediului la bugetul local ar pune sub risc major angajamentele 

asumate de țara noastră în cadrul Contractului de finanțare cu Banca Europeană 

de Investiții pentru domeniul managementului deșeurilor, pentru care este 

planificată cofinanțarea din bugetul de stat a proiectelor de infrastructură de 

management al deșeurilor la nivel regional, pentru asigurarea echitabilă cu 

servicii a populației (cu o arie de acoperire de 250 mii de locuitori).  

Conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice 

locale, „bugetele locale constituie elemente independente care se elaborează, se 

aprobă și se execută în condiții de autonomie financiară, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi și ale Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale, precum și ale Legii privind administrația publică locală”. În acest 

sens, încasarea la bugetele locale a unor plăţi pentru poluarea mediului nu 
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garantează faptul că aceste surse financiare vor fi utilizate efectiv, deoarece 

veniturile încasate în procesul de executare a bugetului local rămân la dispoziția 

autorităților publice locale respective.  

Astfel, pentru asigurarea implementării eficiente a acestui mecanism de 

colectare a plăților pentru poluare la nivel local este necesar a ajusta cadrul 

normativ de reglementare a procesului de transferare a plăților la bugetul local și 

a stabili obligațiile și responsabilitățile autorităților administrației publice locale 

privind gestionarea surselor financiare acumulate din plățile pentru poluare, or 

mijloacele financiare încasate urmează să fie direcționate și utilizate în 

exclusivitate pentru activități de protecție a mediului. 

În contextul în care propunerea de modificare a art. 14 alin. (1) din Legea 

nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului va avea impact asupra 

Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, care în prezent nu include 

plățile pentru poluarea mediului ca sursă de venit în bugetul local, se vor 

introduce ajustările respective. De asemenea, se impune modificarea titlului VII 

„Taxele locale” (inclusiv anexa la titlul VII) din Codul fiscal al Republicii 

Moldova nr. 1163/1997, unde se menționează care sunt taxele locale, termenele 

lor de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale.  

Totodată, trebuie stabilit un mecanism de control și raportare de către 

autoritățile administrației publice locale către autoritățile de mediu privind modul 

de utilizare a mijloacelor acumulate din plățile pentru poluare, astfel încât 

autoritățile de mediu să țină o evidență a cheltuielilor pentru protecția mediului și 

a măsurilor de mediu realizate la nivel local. Prin urmare, modificările propuse 

implică operarea amendamentelor inclusiv la art. 15 alin. (3) din Legea 

nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului referitor la atribuțiile 

inspecțiilor pentru protecția mediului ale autorităţii centrale de specialitate. 

Conform art. 25 alin. (2), art. 40 lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, art. 4 lit. c) și art. 13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, se impune 

efectuarea analizei impactului de reglementare la proiectul de lege propus. 

Principiul dialogului instituțional stabilit la art. 3 lit. g) din Legea 

nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă presupune informarea și 

consultarea, în timp util, a autorităților administrației publice locale în procesul 

de planificare și luare a deciziilor, prin structurile lor asociative, asupra oricăror 

chestiuni ce le privesc în mod direct ori sunt legate de procesul descentralizării 

administrative. Astfel, considerăm că, în vederea respectării principiilor 

autonomiei locale, proiectul urmează să fie consultat cu Congresul Autorităților 

Locale din Moldova. 

Referitor la nota informativă la proiect, susținem că aceasta are un caracter 

subiectiv și formal și nu corespunde art. 30 din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, iar informația prezentată nu este bazată pe documente 

confirmative. De asemenea, se atestă lipsa informațiilor privind fundamentarea 

economico-financiară și modul de încorporare a actului în cadrul normativ în 



6 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\8157\8157-redactat-ro.docx 

vigoare.  

Astfel, având în vedere faptul că plățile pentru poluarea mediului 

prevăzute la art. 6, 9 şi 10 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea 

mediului reprezintă venituri ale bugetului de stat, introducerea modificărilor 

propuse va genera un impact negativ asupra finanţării activităţii autorităţilor 

publice centrale. 

În contextul celor menționate supra, Guvernul nu susține adoptarea 

inițiativei legislative în cauză. 
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