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Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1284/2002  

despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare  

a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor  

şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii, de acumulatoare 

uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi  

pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale  

cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora 

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

 

În temeiul art. CX alin. (3) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1284/2002 despre aprobarea 

Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea 

licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, 

de baterii, de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii 

economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu 

sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr. 135-136, art. 1407), cu modificările ulterioare. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

  

lex:HGHG20170816654


Nota informativi la
proiectul HotirArii Guvernului pentru abrogarea flotiririi Guvernului

nr.1284/2002 despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfigurare a
concursului pentru obtrinerea licenjei de comercializare a resturilor qi deqeurilor
de metale feroase qi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv in stare
prelucrati, citre agenfii economici aflafi pe teritoriul Republicii Moldova qi care

nu au relaJii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum $i exportul acestora

Proiectul Hotdr6rii Guvemului este elaborat de ci.tre Ministerul Economiei si
In frasnucturii.

Drept temei pentru abrogarea Hotdrdrii Guvemului nr.1284/2002 ,'Despre aprobarea
Regulamentului privind modul de desfhgurare a concursului pentru oblinerea licentei de
comercializare a resturilor qi degeurilor de metale feroase qi neferoase, de batedi de
acumulatoare uzate, inclusiv in stare prelucratd, cdtue agenJii economici aflali pe teritoriul
Republicii Moldova gi care nu au relalii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum qi exportul
acestora" au constituit nomele noi ale art. 611 din Legea ff.209l2016 privind deqeurile
(Legearc.209/2016) referitoare la licenlierea activitdlilor de colectare, pAstrare, prelucrare,
comercializare, precum qi de expot al resturilor gi deqeurilor de metale feroase qi
neferoase, de baterii qi acumulatori uzali, inclusiv in stare prelucrati, aprobate prin Legea
nr.185/2017 pentru modificarea qi completarea unor acte legislative, urmare cdrora
prevederile Hotdr6rii Guvemului nr.1284/2002 au devenit caduce.

Pe cale de consecinld, rdmanerea in continuare in vigoare a llotErdrii Guvemului
t'tt.1284/2002 va crea confizie la realizzrea uniformd qi armonioasi a prevederilor din
domeniu.

Proiectul dat nu conline norme privind armonizarea legislatiei nalionale cu legislalia

in starc prelucratd, operate prin nr.185/2017.

Proiectul actului normativ guvemamental prevede abrogarea Hotdr6rii Guvemului
nr .1284/2002, in v ederea realizirii prevederilor noi ale L egii nr.20912016 ce dn de licentierea
activitdlilor de colectare, p6strare, prelucrare, comercializare, precum qi de export al
restudlor $i deqeuilor de metale feroase gi neferoase, de baterii qi acumulatori uza{i, inclusiv

Implementarea prevederilor proiectului nu necesite cheltuieli financiare suplimentare
din busetul de stat.

Iniliativa in cauzi vine sd asigure realizarea amendamentelor operate in cadrul legal
existent firA necesitatea modificdrii altor acte normative.



MINISTRU Vadim BRINZAN
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