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proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea Codului Contravențional
al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I. - Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100),
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 273 se completează cu două puncte noi 17) și 18), cu următorul
conţinut:
„17) utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu
sau fără mâner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni,
furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri; a pungilor din plastic
subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care
sînt utilizate ca ambalaj; și a pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea
peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale sau cu
amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 240 de
unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice.”.
18) utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, a altor accesorii ale
serviciilor de masă, precum și a bețișoarelor de unică folosință fabricate din
plastic, cu excepția celor biodegradabile,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale sau cu
amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 240 de
unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice.”.
2. La art. 408 alin. (1), după textul „273 pct. 1)–4), 6)–8), 10), 12), 13),” se
completează cu textul „17), 18),”.
Articolul II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea și completarea
Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
La 18.07.2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 134
pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, prin care sa interzis etapizat, începând cu 01.01.2019, utilizarea/comercializarea pungilor de
plastic, iar începând cu 1 ianuarie 2021 – total1.
Totodată, la 03.12.2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 274 pentru
modificarea articolului 201 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior,
prin care s-a interzis utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, a altor
accesorii ale serviciilor de masă și a bețișoarelor de unică folosință fabricate din
plastic, cu excepția celor biodegradabile, începînd cu 1 ianuarie 20212.
Astfel, textul inițial al proiectelor menționate supra aveau drept scop două
modificări majore:
- interzicerea utilizării/comercializării pungilor de plastic, a farfuriilor,
paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și a bețișoarelor de unică
folosință fabricate din plastic;
- introducerea sancțiunilor (amendarea persoanelor fizice și juridice) pentru
încălcarea normelor expuse, prin completarea Codului Contravențional al
Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, cât și stipularea exhaustivă a
organelor competente responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor.
Analizând proiectele înregistrate la Secretariatul Parlamentului (nr. 77 din
03.03.2016 și nr. 208 din 15.06.2018) și textul legilor adoptate, constatăm că în
redacția finală nu se regăsesc, în ambele cazuri, sancțiunile pentru
utilizarea/comercializarea obiectelor vizate din plastic.
Drept consecință, obiectivul declarat „de a reduce torentul de plastic, care
poluează mediul înconjurător”, riscă să nu fie atins. Asta, în condițiile în care
provocările schimbărilor climaterice sunt o realitate, iar comunitatea
internațională se mobilizează în a adresa acest mare pericol pentru planeta
noastră.
Sub aspect logico-juridic, norma de drept are o structură proprie ce
integrează trei elemente cruciale: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea, care sunt
reciproc dependente și care asigură organizarea logică a prescripției normei.
Această structură nu este întâmplătoare, ci corespunde abordării logice în
asigurarea respectării unei reglementări. Astfel, norma stipulează condițiile în
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care se va manifesta o conduită anume, să precizeze în ce constă această conduită
și, important, care sunt consecințele nerespectării acesteia.
Astfel, sancţiunea este partea normei juridice care stabileşte consecinţele ce
decurg din nerespectarea dispoziţiei normei respective în împrejurările stabilite
de ipoteza ei, precum şi eventualele măsuri pe care autorităţile competente le pot
lua împotriva subiectului de drept care a încălcat norma.
În exemplul dat, coerciția constă în sancţionarea cu amendă de la 60 la 90 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de
unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar
nu mai puţin de 240 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice pentru:
- utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu
sau fără mâner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni,
furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri; a pungilor din plastic
subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care
sînt utilizate ca ambalaj; și a pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea
peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj;
- utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, a altor accesorii ale
serviciilor de masă, precum și a bețișoarelor de unică folosință fabricate din
plastic, cu excepția celor biodegradabile.
Această inițiativă este în pas cu abordarea statelor dezvoltate care,
conștientizând pericolul prezentat de materialele din plastic pentru mediul
înconjurător, depun eforturi conjugate prin politici și reglementări, în eliminarea
lor. Este important ca Republica Moldova, atât la nivel de stat, cât și la nivel de
fiecare cetățean, să sensibilizeze necesitatea schimbării unor obiceiuri și practici,
pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă, cu impact minim asupra
mediului înconjurător.
În ordinea celor expuse, considerăm imperioasă operarea modificărilor și
implementarea prezentului proiect de lege prin asigurarea eliminării inepțiilor
juridice admise la adoptarea Legilor nr. 134 din 18.07.2017 și nr. 274 din
29.11.2018 pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.
Dumitru ALAIBA

