
 
 
Către:  Dnei Iordanca-Rodica IORDANOV, Ministra Mediului 
Copie: Dnei Veronica SIREȚEANU - VRAGALEVA, Ministra Finanțelor 
Dlui Igor TALMAZAN, Directorul Serviciului vamal al RM 

             Nr. 08/23-EC din 06 martie 2023 
 

Ref: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile 
 
Stimate Doamne, Stimați Domni, 
 
Asociația Businessului European (EBA Moldova), urmare a consultărilor publice demarate și promovării 
modificărilor la Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și comunică 
următoarele:  
 
În cadrul normativ existent evacuarea deșeurilor de pe teritoriul Portului Internațional Liber „Giurgiulești” nu 
se permite și nu este posibilă, prin urmare deșeurile, care se generează în Port, se acumulează pe teritoriul 
acestuia și pot să împiedice operațiunile portuare sau chiar să creeze eventual un pericol de contaminare a 
solului și apelor în Port. 
 
Motivul, din care nu pot fi evacuate deșeurile din Port, constă în existența unei lacune juridice în prevederile 
alineatelor (2) și (3) ale articolului 63 al Legii nr. 209/2016. Deși normele menționate permit scoaterea 
deșeurilor de pe teritoriile zonelor economice libere, acestea nu specifică evacuarea deșeurilor, de pe 
teritoriul Portului, deși statutul juridic al Portului de facto este identic celui al zonelor economice libere. 
 
În această situație Serviciul Vamal impune achitarea drepturile de import, TVA și accize, pentru obiectele, 
care s-au format de facto pe teritoriul țării și se evacuează spre eliminare, ceea ce este nerealizabil din punct 
de vedere legal, deoarece alin. (1) art. 63 al Legii nr. 209/2016 ne interzice în mod expres importul deșeurilor 
în Republica Moldova. 
 
Ca urmare a raționamentului enunțat, vă propunem operarea următoarelor modificări în textul punctului 35 
al Proiectului legislativ despre modificarea Legii nr. 209/2016, care prevede modificarea articolului 63 al Legii: 

„Articolul 63 / Alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următoarea redacție 
(2) Plasarea deșeurilor în scop de valorificare și eliminare de pe teritoriul zonelor libere și al Portului 
Internațional Liber „Giurgiulești” pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova nu se va considera 
import, ci livrare impozabilă cu eliberarea facturii fiscale fără depunerea declarației vamale. 
(3) Deșeurile generate de către rezidenții zonelor economice libere și ai Portului Internațional Liber 
„Giurgiulești” în urma activității sale, scoase de pe teritoriul zonelor libere și plasate pe restul 
teritoriului vamal al Republicii Moldova în scop de valorificare sau eliminare la operatorii autorizați, se 
asimilează cu deșeurile obținute pe teritoriul Republicii Moldova, fiindu-le aplicată legislația națională 
în domeniul mediului.” 

Rămânem la dispoziția Dumneavoastră pentru clarificări necesare și mizăm pe abordarea obiectivă în 
suportul agenților economici din Republica Moldova. 
 
Cu respect, 
Mariana RUFA, 
Director Executiv 
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