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Comisia mediu Si dezvoltare regionalfl
RAPORT
cu

privire la aud.ierile publice privind implementarea
Legii nr. zo9/zo16 privind deqeurile

in conformitate cu articolele zz qi 4gtdin Regulamentul Parlamentului

gi Planul
de activitate pentru trimestrul IV al anului zor9, Comisia mediu Ei dezvoltare regionald
a organizat la z4 septembrie curent audieri publice pe marginea implementdrii Legii nr.
zoglzor6 privind degeurile, la care au participat reprezentanlii Ministerului S[ndtd[ii,
Muncii qi Protecliei Sociale, Academiei de $tiinle a Moldovei, Agenliei Nalionale pentru

Sdn[tate Public6, Agen]iei de Mediu, Congresului Autoritdlilor Locale din Moldova,
administratiei publice locale, agenlii economici din domeniul gestion[rii deEeurilor,
precum gi membrii organiza[iilor de mediu.
Din cauza neparticipXrii la dezbateri a reprezentanlilor Ministerului Agriculturii,
Dezvolt5rii Regionale Ei Mediului, responsabili de prezentarea informaliei asupra subiectului"abordat, contrar prevederilor art. ro4 din Constitulia RM, Legii cu privire la
Guvern nr. r36fzot7, precum qi art. 25 din Regulamentului Parlamentului
m. 797-XIIIlr996, raportul cu privire la implementarea Legii nr. zog/zot6 privind
deqeurile a fost prezentat de cdtre preEedintele Comisiei parlamentare de profil.
Potrivit acestuia, managementul conform Ei durabil al deqeurilor este una dintre
problemele prioritare pentru Republica Moldova. La moment, gestionarea ineficientd a
deqeurilor in [ard afecteazd grav starea tuturor componentelor de mediu: apelor de suprafa[d qi subterane; solurilor, aerului, biodiversit5lii, sinXt[1ii publice, ca rezultat al
conditriilor antisanitare ale depozitelor de deqeuri qi al potenfialului lor de a deveni
focare de infe4ii, dezvoltdrii agriculturii, ca rezultat al folosirii solului pentru depozite
de deqeuri, dezvoltdrii turismului, ca rezultat al qtirbirii imaginii generale asociate cu
depozitele de deqeuri qi cu mirosul nepldcut ce se emand de la acestea. Problemele
existente in acest domeniu la nivel nalional qi local sunt:
lipsa actelor normative secundare pentru aplicarea legislaliei Ei celor mai bune
'
practici europene in domeniu;
.
lipsa interesului Ei capacitdlilor institulionale la nivelul autoritdlilor publice centrale gi locale de a gestiona domeniul dat;
lipsa unei viziuni de regionalizare Ei abordare a problemei la nivel nalional a dus
'
la suspendarea implementdrii mai multor proiecte finanlate de partenerii de dezvoltare
(BEI, BERD, UE, etc.);
.
lipsa unui concept privind atragerea investiliilor strdine in domeniu;
lipsa unei metodologii privind tarifele Ei compensarea unor costuri pentru pdtu'
rile social vulnerabile, precum qi autoritdlile care trebuie sd adopte aceste tarife.
in raport s-a men[ionat, c[ actualmente, sistemul de management al deEeurilor
se caractefizeazi, prin servicii existente slab dezvoltate sau lipsa lor; cregterea constant5
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a cantit[Ulor de deEeuri; lipsa capacitdlii de evacuare a deqeurilor; lipsa de echipamente

pentru colectarea gi transportarea deEeurilor; lipsa sistemelor de reciclare organizate;
grad sc[zut de congtientizare a publicului cu privire la gestionarea deqeurilor Ei impactul acestora asupra sdn[t[1ii populatiei (sarcina, care trebuie realizatd activ de cdtre
ONG); atitudinea iresponsabild a autoritdlilor fatd de problema deEeurilor; implicarea
politicului la nivel local, care influenleazd tarifele Ei normativele per persoand.
Conform datelor statistice, anual Republica Moldova genereazd aproximativ
4 mln tone de degeuri, dintre care doar 6oo ooo tone de deEeuri solide menajere sunt
reutilizate. in anul 2oL8, prin intermediul serviciilor de salubrizare, din localitd[ile
urbane au fost transportate la depozite de deqeuri menajere solide circa 2966,6 mii
metri cubi de degeuri, in zoog aceastfl cifri a constituit zzro mii m3 de deqeuri. Conform structurii morfologice, deEeurile in Republica Moldova se clasificd ca degeurile cu
randament caloric scdzut - hirtie, carton,lemn, plastic, textil, sticl6, deqeuri alimentare,
deEeuri de origine animal6. in Republica Moldova deEeurile menajere solide se stocheazd in cca 116o depozite cu suprafala de rz36 ha, 7o%" din ele sint exploatate de
aproximativ zo-3o de ani, avind un grad de uzurd de Bo-roo%. rr47 de gunoiqti situate
tn mediul urban qi cel rural nu corespund cerinlelor legislatiei de mediu, adicd nu sunt
autorizate, functioneazX in lipsa avizului expertizei ecologice de stat qi avizului
sanitaro-epidemiologic. Anual sunt depistate peste looo de gunoiEti stihiinice.
Cadrul normativ existent la acest capitol este unul relevant qi pertinent. Astfel,
Legea nr. zogf zo16 privind degeurile a fost adoptatd de cdtre Parlamentla z9 iulie zo16
gi a intrat in vigoare la zg decembrie 2017. Prin aceastd lege s-a propus aproximarea
legislaliei nationale de mediu la directivele Uniunii Europene, in special transpunerea
Directivei cadru zoo9lg9lCE privind degeurile, care are drept scop prevenirea Ei
reducerea efectelor adverse generate de producerea qi gestionarea deqeurilor, prin
metode qi procedee ce nu pun in pericol mediul inconjurdtor, s[ndtatea populaliei gi alte
organisme vii.
Analizind acest document, s-a constatat cd conform Legii privind de$eurile, in
termen de 6luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi Guvernul urma:
.
sd elaboreze qi s[ prezinte Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative in concordanld cu prezenta lege;
.
sd elaboreze qi sd aprobe Programul nalional privind gestionarea deqeurilor;
.
s5 asigure stabilirea graduald a mecanismului de implementare a responsabilitdtii ertinse a producdtorului (art. r3), inclusiv:
. sd asigure elaborarea gi aprobarea metodologiei cu privire la etichetarea gi morcarea produselor cu simboluri care indicd fapruI cd, produsul face obiectul unei
colectdri separate de cdtre producdtori de produse,
. sd asigure mecanismul ca producdtorii de produse sd organizeze sistemele indiuiduale sau colectiue de gesttonare a fluxurilor de de;euri respectiue Si sd asigure
euidenla punerii Ia dispozi{ie pe piafd. a produselor, acliuni care nu au fost realizate.
De asemenea, printre obiectivele politicii de stat pentru asigurarea nivelului inalt
de eficien![ a folosirii resurselor in Lege sunt trasate urmitoarele:
pind" in zot9 - introduceree sistemelor de colectare separatd q hirtiei, sticlei,
metalelor gi maselor plastice cu respectarea normei cd deqeurile sint pdstrate separat qi
nu se amestec[ cu alte deqeuri sau materiale cu proprietdfi diferite,'
pind-in zozo - pregdtirea pentru reutilizarea gi reciclarea deSeurilor, cttm ar
fi, cel pu{in, hirtia, sticla, metalele gi masele plastice prouenind din produsele casnice

euentual, din alte surse, indicator care se ua mdri Ia un niuel minim de go% din
masd totald;
pind" in zozo - pregdtirea pentru reutilizare Si alte opera{iuni de ualorifi.care
Ei,

materiald., cere utilizeazd deEeuri pentru a inlocui alte substanfe, deSeuri
nepericuloase prouenite din actiuitdgi de construc[ie gi demold.ri, cu excepfia
materialelor geologice naturale, care se mdregte.Ia un niuel minim de 55% din masa
totald.;

-

t

ianuo:rie zotS ambalajul fabricat Si comercializat sd fie
suficient de biodegradabil, sd conlind minimul de substan{e nociue; sd. permitd mai
multe rota{iiin condiEii normale de utilizare preconizate;
incepind cu t io:nuo:rie zot9 se interzice punerea Ia dispozilte pe pia{d a

incepind cu

bateriilor de tip ,,nesture" cu un con{inut de mercur de cel mult z% din greutate;
incepind. cu t io:nuo:rie zozo se interzice punerea Ia dispoziEie pe pia{d a
bateriilor gi acumulatorilor portabili destina{i utilizdrii in uneltele electrice ftrd.
fir, care conlin cadmiuintr-o proporSie mai mare de o,ooz% din greutate;
incepind cu t io:nuo:rie 2otg se interzice utilizarea/comercializarea
pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau ftrd miner, cu grosimea peretelui
egald sau mai mare de 5o de microni,furnizate consumatorilor Ia punctele de uinzare
de bunuri.

-

Cu pdrere de rdu, aceste obiective nu au fost atinse sau au fost realizate parfial.
in afard de legea nominalizatd, viziunea strategici a managementului deqeurilor este reflectata gi in Strategia de gestionare a deEeurilor in Republica Moldova pentru anii zor3

- 2027, aprobatd prin Hothrirea de Guvern nr. z4B/zot3. Printre ac{iunile, care au fost
propuse pentru a fi realizate se numdr6: implementarea sistemelor de colectare selectivX in toate localit5lile, precurn qi a facilitXlilor de sortare, compostare qi reciclare; constituirea asocialiilor regionale de management al deqeurilor dezvoltarea staliilor de
transfer (+-Z statii per raion); construclia a 7 depozite de deqeuri menajere solide la nivel regional; construclia a 2 statii pentru tratarea mecanico-biologicd; creqterea gradului de tratare, reutilizare, reciclare a diferitor tipuri de deEeuri. Bugetul prev6zut pentru
realizarea acliunilor Strategiei a constituit z.z5t.z1o.B27lei, insi pind astdzi nu a fost
publicat vreun raport privind implementarea acliunilor prevdzute pentru anii zor42018.

Analizind cele mentionate, Comisia constati ci anume implementarea actelor
normative existente ar permite dezvoltarea durabil5 in domeniul deEeurilor. Iar pentru
aceasta trebuie utilizate cele mai eficiente optiuni de gestionare a deqeurilor qi anume:
prevenirea producerii de deqeuri, ce se pozilioneazd in partea superioard a ierarhiei qi
constX in incetinirea si inversarea in cele din urmd a ratei de crestere a deseurilor si a
proprieti[ilor periculoase ale deqeurilor generate; reutilizarea deEeurilor, care se referi
la utilizarea deqeurilor ca materii prime secundare, fhrd prelucrare suplimentarX Ei
reciclarea deEeurilor, care se referd la utilizarea deqeurilor ca materii prime secundare
cu prelucrarea ulterioard a acestora. $i doar deEeurile nerecuperabile gi
nebiodegradabile ar putea fi eliminate prin metode care nu pericliteazX sdndtatea oamenilor qi fhr[ utilizarea unor procese care pot fi ddundtoare pentru mediu.
Anume de aceea, cind Ministerul de resort a venit cu propunerea de a promova in
regim de urgenld in ambele lecturi, fhrd consultdri publice, proiectul de lege pentru modificarea legii degeurilor pentru a permite incinerarea Ei coincinerarea acestora, mai
multe organiza[ii de mediu, inclusiv gi membrii Comisiei parlamentare de profil s-au

expus impotriva acestei initiative, invocind cI incinerarea este o metodd invechitd de
eliminare a degeurilor, o metodd foarte costisitoare qi poluantX.
in cadrul disculiei, reprezentanlii consiliului local Rezina, invitatri la Comisie, au
confirmat argumenetele expuse impotriva incinerdrii, deoarece locuiesc in strinsa apropiere cu Uzina de ciment din oraEul respectiv, care de-a lungul anilor a incinerat anvelope, poluind aerul, solul gi apa. De asemenea, dup[ pirerea acestora, existd o legdturd
strins[ a activitdlii acestei uzini Ei creEterea numXrului imbolnivirilor cu cancer a cetdlenilor din aceast5 regiune..TotuEi, unii membri ai societilii civile, prezenli la gedin[d sau expus in sustinerea metodei de incinerare, motivind decizia prin faptul c6, 3o% din
degeuri generate in Republica Moldova, cum ar fi: pampersuri, gervelele umede, deEeuri
medicale, hirtia contaminatd, altele, pot fi eliminate doar prin incinerare, iar pind la
modificarea legislatiei a existat un gol legislativ care trebuia inldturat.
ln cadrul dezbaterilor s-a menlionat gi despre obiectivele europene privind gestionarea degeurilor. Astfel, la 9 iulie 2oLS, Parlamentul European, a adoptat Rezolulia
privind Tranzilia spre Economia Circulard", in care a trasat obiectivele obligatorii privind prevenirea gener6rii deqeurilor, accentul fiind pus pe reciclarea gi reutilizarea deEeurilor, precum Ei eliminarea subventiilor pentru incinerarea de orice tip. Rezolutia
stabileqte obiective pentru reciclare a deEeurilor municipale de So% pin[ in zozo, de
6o% pini in zo3o qi de 65% pind in 2035. in ianurie 2or7 Comisia Europeand a
publicat o comunicare in care a prezentat un Eir de recomanddri statelor membre privind gestionarea deEeurilor favorizind reciclarea Ei descurajind varianta inciner[rii.
Comisia Europeani a recomandat introducerea unui moratoriu pe construc[ia de noi facilitdli de incinerare Ei inchiderea celor vechi sau ineficiente.
Directiva UE zor8/B5r a Parlamentului European din 3o mai zor8 de modificare
a Directivei zooB/98/CE privind deqeurile, propune in calitate de instrumente economice pentru aplicarea ierarhiei degeurilor, introducerea unor taxe pe incinerare gi eliminarea schemelor de subvenlionare a incinerdrii deEeurilor.
Ca concluzie, toli participanlii la audieri publice s-au pronun[at pentru necesitatea intreprinderii unor acliuni concrete gi urgente pentru implementarea legislaliei in
domeniul deEeurilor in vederea dezvoltirii infrastructurii pentru colectare selectivd,
transportare, reciclare Ei reutilizare, punerea in aplicare a mecanismelor economico-

financiare pentru implementarea principiului "responsabilitatea extinsd

a

producS.torului", organizarea qi suslinerea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice
pe marginea problemelor de mediu gi influenlei negative pe care o au in acest proces
deEeurile, consolidarea eforturilor pdrlilor implicate in gestionarea degeurilor.
in final, s-a luat act de raportul prezentat, de intervenliile participanlilor la dezbateri, precum qi de opiniile deputalilor Comisiei mediu Ei dezvoltare regionald. De
asemenea, s-a propus, examinarea oportunit[lii organizdrii audierilor publice privind
problema deqeurilor in teritoriu.
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Violeta IVANOV
Preqedintele Comisiei

