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Ministerul Mediului
mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9

Cu referire la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009, comunicăm următoarele
observaţii:
Prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013 privind Raportul auditului
performanţei, cu genericul “Au implementat autorităţile abilitate un mecanism adecvat în
domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente şi raţionale a resurselor minerale utile
ale Republicii Moldova?”, Curtea a reţinut: “Codul subsolului nu conţine careva prevederi
explicite privind relaţiile funciare la momentul obţinerii dreptului de folosinţă asupra sectoarelor
de subsol, în art.29 al acestuia fiind prevăzut că atribuirea terenurilor către beneficiarii
subsolului se efectuează în conformitate cu legislaţia funciară (Codul funciar). Astfel, art.29 din
Codul funciar prevede că deţinătorii de terenuri sunt obligaţi să folosească terenurile în
conformitate cu destinaţia lor, din ce reiese că pentru utilizarea subsolului urmează a fi
modificată destinaţia terenurilor agricole. De asemenea, lacunele constatate în reglementările
relaţiilor miniere, care nu prevăd exhaustiv la ce etapă beneficiarul subsolului urmează să
modifice destinaţia terenului, în vederea utilizării acestuia în scopuri miniere, au generat
încălcarea sistemică a prevederilor Codului funciar”.
În contextul celor expuse supra, se propune:
1. la articolul 35, alineatul (2) se completează cu lit. k) cu următorul conţinut:
“k) dovada înregistrării terenurilor atribuite în Registrul bunurilor imobile conform
destinaţiei: “pentru exploatări miniere”.
2. Concomitent, la articolul 83 alineatul (2), considerăm oportun de a stabili un termen expres
privind obligativitatea beneficiarilor subsolului de a încheia contractele cu Ministerul
Mediului (potenţial exemplu - 31.12.2014), în vederea responsabilizării acestora.

În rest, comunicăm susţinerea documentului propus spre avizare instituţiei (Camera de
Licenţiere), ca oportun domeniului tratat, cu menţiunea că, proiectul urmează a fi avizat de Grupul
de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, tangent prevederilor art. 13 alin. (2) din
Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, “actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ”.
Anexă: procesul verbal nr. 02 din 15.05.2013.
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