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Cu privire la aprobarea Avizului asupra  

proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional 

al Republicii Moldova nr.218/2008 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova 

nr.218/2008. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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         Aprobat 

        prin Hotărîrea Guvernului nr. 

  

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional  

al Republicii Moldova nr.218/2008 

  

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea 

Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă (nr. 99 din 3 iulie 2019) de către un grup de deputaţi în 

Parlament, şi comunică următoarele. 

 

Gestionarea adecvată a deșeurilor rămîne o provocare esențială pentru 

toate statele lumii, avînd ca obiectiv prevenirea producerii tuturor tipurilor de 

deșeuri care au impact asupra mediului înconjurător.  

Ca urmare a creșterii constante a generării de deșeuri din plastic și a 

dispersiei acestora în mediu, statele-membre ale Uniunii Europene, la data de 27 

martie 2019, au adoptat în Parlamentul European o rezoluție prin care se 

urmărește reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului şi 

care vine să implementeze Strategia Europeană pentru materiale plastice într-o 

economie circulară din 16 ianuarie 2018. 

Astfel, prin Directiva (UE) nr. 2019/904 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din 

plastic asupra mediului, statele-membre se angajează să transpună etapizat 

prevederile directivei, pînă la finele anului 2024, în vederea reducerii 

utilizării/comerțului cu produsele din plastic (enumerate în anexa la Directivă).  

În aceeași ordine de idei, proiectul de lege supus avizării a fost elaborat în 

scopul interzicerii, prin sancțiune, a utilizării/comercializării pungilor de plastic, 

farfuriilor, paharelor, a altor accesorii ale serviciilor de masă și a bețișoarelor de 

unică folosință fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile, drept 

urmare a modificărilor aduse Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior 

(art.201).  

Pentru reducerea factorilor care generează poluarea mediului înconjurător, 

precum și pentru  asigurarea unei dezvoltări economice durabile cu impact minim 

asupra mediului, se consideră oportună completarea Codului contravențional al 

Republicii Moldova nr. 218/2008 cu normele punitive respective.  

Totodată, în scopul asigurării stabilității legislației, se propune ca 

inițiativa de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova 

nr.218/2008  să fie comasată și examinată în Parlament odată cu proiectul 

complex de modificare a acestuia, promovat de Guvern și adoptat în ședința 

Guvernului din 18 iulie 2019. 

 

Obiecții de ordin conceptual la Nota informativă: 

Avînd în vedere conținutul proiectului de lege și ținînd cont de principiul 

proporționalității în stabilirea și aplicarea sancțiunilor în funcţie de gradul de 
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pericol social al ilegalității, considerăm necesară o analiză argumentată în Nota 

informativă a cuantumului sancțiunilor „amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicate persoanei fizice” și „amendă de la 120 la 240 de unități 

convenționale sau cu o amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu 

mai puțin de 240 de unități convenționale, aplicate persoanelor juridice”. 

 

Obiecții de ordin conceptual asupra proiectului: 

Dat fiind faptul că prin modificările art.201 din Legea nr.231/2010 cu 

privire la comerțul interior au fost impuse unele restricții etapizate în domeniul 

comerțului, considerăm imperativă corelarea momentului intrării a prevederilor 

referitoare la pungile de plastic subțiere, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de 

microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, la pungile de plastic 

foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor 

care sînt utilizate ca ambalaj, și la farfuriile, paharele, alte accesorii ale serviciilor 

de masă și bețișoarele de unică folosință, fabricate din plastic, cu excepția celor 

biodegradabile. 

Or, sancțiunile impuse neetapizat vor afecta activitatea unor agenți 

economici care deja au pus în comercializare produsele respective și vor suporta 

astfel cheltuieli adiționale. În acest sens, pentru a nu perturba activitatea acestora, 

considerăm necesar ca sancțiunile prevăzute să fie efective, proporționale și 

disuasive, în conformitate cu art.201 din Legea nr.231/2010.  

 

Obiecții de ordin tehnic asupra proiectului: 

Proiectul urmează a fi revizuit prin prisma regulilor de tehnică legislativă. 

În titlul şi în textul proiectului, cuvintele „și completarea” urmează a fi excluse, 

deoarece în conformitate cu art. 62 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative: „modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a 

textului actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin 

modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din text”. 

În ceea ce priveşte art. I: 

La pct.1, cuvintele „două puncte noi” se vor substitui cu cuvîntul 

„punctele”. 

La pct. 2, textul „pct. l)-4), 6) -8), 10), l2), l3),” se va substitui cu textul 

„pct. 1), 2), 4), 6), 10), 12), 13),”. Propunerea decurge din faptul că pct. 3), 

pct. 7)-8) din art. 273, la momentul actual, sînt abrogate. 

În ceea ce priveşte art. II: 

Cu privire la intrarea în vigoare a actului normativ, relevăm că regula 

generală statuată în art. 56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 prevede: „Actele 

normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu 

poate fi anterioară datei publicării”. Totodată, alin. (3) dispune că „Intrarea în 

vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în 

care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea 

cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din 
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legislaţie sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe 

obiective”. Astfel, considerăm importantă argumentarea intrării în vigoare „la 

data publicării” în Nota informativă ce însoțește proiectul de lege.  
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