
 
 
 
Către:  dnei Iordanca-Rodica IORDANOV, Ministra Mediului 
             dnei Veronica SIREȚEANU - VRAGALEVA, Ministra Finanțelor 

                
 Nr. 14/23-EC din 15 martie 2023 

 
 
Ref: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului 
 
 
Stimată Doamna Ministru, 
 
Asociația Businessului European (EBA Moldova), urmare a consultărilor publice demarate și promovării 
modificărilor la Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea 
mediului și urmare a ședinței Grupului de Lucru din 09.03.2023 comunică următoarele.   
 
EBA Moldova dorește să mulțumească Ministerului Mediului pentru oportunitatea de a transmite poziția 
asociației cu privire la propunerile de modificare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea 
mediului (LP 1540/1998), discutate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru. În cadrul discuțiilor, Ministerul 
Mediului a prezentat o serie de propuneri care au fost analizate de membrii comunității de afaceri EBA 
Moldova. În acest sens, membrii EBA Moldova susțin următoarele propuneri: 
 
Propunerea 1: Stabilirea unei plăți unice de poluare a mediului pentru toți producătorii (companii) de deșeuri 
de ambalaje. În acest sens, termenul ”producători” include toți agenții economici care plasează pentru prima 
dată produse care în procesul utilizării devin deșeuri de ambalaje, inclusiv importatorii, producătorii și 
distribuitorii locali.  
 
Propunerea 2: Lista deșeurilor de ambalaje supuse plății pentru poluarea mediului este extinsă pentru a se 
potrivi cu lista produselor incluse în Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (HG 561/2020). 
 
Propunerea 3: Metoda de calcul a plății pentru poluarea mediului este schimbată de la volum la cantitate 
(kg). 
 
Propunerea 4: Companiile care aleg să implementeze cerințele Răspunderii Extinse a Producătorului în 
activitatea proprie și s-au înregistrat în sistemul informațional automatizat - SIA MD sunt scutiți de plata 
pentru poluarea mediului conform LP 1540/1998.  
 
Astfel, companiile care ating țintele stabilite conform HG 561/2020 nu sunt supuse plății pentru poluarea 
mediului. În același timp, companiile care nu ating țintele prevăzute de legislație vor efectua plăți calculate 
pe baza diferenței dintre țintele stabilite de legislație și cantitatea reală de deșeuri de ambalaje reciclate 
pe parcursul anului. Evaluarea oricărei plăți datorate de companiile care au ales să implementeze REP și s-au 
înregistrat în SIA MD va fi efectuată anual pe baza comparării obiectivelor stabilite conform HG 561/2020 și 
a cantității reale de deșeuri de ambalaje reciclate pe parcursul anului. 
 
Propunerea 5: Companiile care nu implementează REP nu beneficiază de mecanismul de scutire. 
 
Propunerea 6: Creșterea obiectivelor prevăzute în HG 561/2020, inclusiv cele care au intrat în vigoare în 
2023. 
 



 
În ceea ce privește propunerea 6, EBA Moldova înțelege necesitatea stabilirii unor obiective ambițioase 
pentru îmbunătățirea mediului în general, dar avertizează că orice creștere ar trebui să fie efectuată doar 
după înțelegerea realităților locale ale companiilor care suportă costuri mari în acest sens .  
 
În primul rând, crearea de capacități adecvate pentru colectarea și reciclarea deșeurilor va fi un proces de 
durata și companiile locale nu vor avea suficient timp în 2023 pentru a asigura procesele necesare. În al doilea 
rând, orice creștere semnificativă a țintelor poate duce la o creștere semnificativă a resurselor financiare 
pentru companiile autohtone, costuri care nu au fost bugetate în planurile de activitate.  
 
Prin urmare, EBA Moldova propune o creștere treptată a obiectivelor de reciclare, după cum urmează. 
Pentru 2023, mărirea țintei pentru deșeurile de ambalaje din plastic de la 10% la 20%, menținând în același 
timp aceleași ținte pentru celelalte materiale de deșeuri de ambalaje prevăzute de HG 561/2020. Pentru anii 
următori, modificările țintelor pot fi discutate în cadrul următoarelor reuniuni ale grupului de lucru.  

 
În al treilea rând, considerăm important asigurarea unui proces ordonat de raportare și administrare. Astfel, 
companiile care îndeplinesc cerințele de raportare și efectuează plățile necesare (dacă este cazul) nu ar trebui 
să aibă alte sarcini suplimentare de raportare. Printre altele, companiile locale nu ar trebui să solicite o 
confirmare oficială din partea Ministerului Mediului cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare. În acest 
sens, instituția prin organul său abilitat poate efectua verificări atunci când consideră necesar. 

 
Considerăm că acest lucru va crea un sistem de impozitare mai echitabil și mai eficient, care ar încuraja 
întreprinderile să investească în produse mai ecologice.  

 
Cu respect, 
 
Mariana RUFA, 
Director Executiv 
Asociația Businessului European 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex: eugen.cozmulici@eba.md    
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