NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea anexei nr. I la Legea nr.16012011 privind reglementarea prin
autorizare a activitifii de intreprinzitor, precum qi la proiectul de lege propriu zis
1. Denumirea

autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea

proiectului
Ministerul Agriculturii, Dezvolt6rii Regionale qi Mediului in comun cu Agenlia
pentru Geologie qi resurse Minerale

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitS(ile

urmlrite
Condilia care a impus elaborarea actului normativ a fost cauzatd de necesitatea
corel[rii prevederilor Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin
autortzare a activitdlii de intreprinzdtor (Legea nr. 16012011), care a concentrat gi a
reglementat intr-un singur document toate actele permisive pentru activitatea de
intreprinzdtor, cu prevederile Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (Codul
subsolului 312009.
Urmare a adoptdrii actului normativ, se vor elimina respectiv carenlele dintre
prevederile din anexa nr. I la Legeanr. 160120l I gi Codul subsolului nr. 312009.
Potrivit modificdrilor efectuate in anexa nr.l la Legea nr. 16012011, la
compartimentul III, pozilia 33, termenul de valabilitate a actului de confirmare a
perimetrului minier pentru diferite tipuri de folosire a subsolului, cum sunt:
extragerea substanJelor minerale utile, extragerea apelor subterane, construclia gi
exploatarea construcliilor nelegate de extragerea substanfelor minerale utile, va fi
in stricti corespundere cu termenii pentru folosirea subsolului prevdzute in art. 15
alin. (1), (3) lit. a), b), c) din Codul subsolului nr. 312009, care la caz este actul
normativ special care reglementeazd atit dreptul de folosinld asupra sectorului de
subsol, tipurile de folosire a subsolului, temeiurile Ei modul de atribuire in folosinJd
a sectoarelor de subsol, actul de confirmare a perimetrului minier, cit gi insdgi
termenele de folosire a subsolului.
De asemenea, se va exclude existenla premiselor pentru desfdgurarea unei
activitdli ilegale de intreprinzdtor pe un termen nelimitat in raport cu alli agenli
economici, care vor activa legal in domeniul minier pe un termen limitat.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia
Uniunii Europene
4. Princinalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Operarea modificdrilor la crt. 33 de la categoria III, Actele cqre se tncadreazd tn

categoria certificatelor, anexa nr. I la Legea nr. 160 din 22 iuLie 2011, este
argumentatd de necesitatea modificdrii termenilor de eliberare a actului
perimetrului minier incluse in nomenclatorul actelor permisive din anexa nr. 1 la
Legea nr. 16012011, in corespundere cu aft. 15, alin. (3), lit. a), b), c) al Codului
subsolului gi excluderea din pozilia 33 a sintagmei ,,-organizarea obiectivelor
geologice proteiate - termen nelimitat".

5. Fundamentarea economico-financiarl
Aprobarea modificdrilor propuse prin intermediul actului normativ respectiv nu
va avea un impact economico-financiar, deoarece Agentia pentru Geologie gi
Resurse Minerale conform competen{elor stabilite in Codul subsolului nr. 312009
gi Hotdrirea Guvernului nr. 48512009 elibereazd gratuit actul de confirmare a

perimetrului minier.

in cadrul normativ in vigoare
In rezultatul aprobdrii actului normativ propus, nu va fi necesar abrogarea

6. Modul de incorporare a actului

sau

modificarea altor acte normative.
7. Avizarea si consultarea publici a proiectului
Anunlul privind inilierea elabordrii proiectului a fost plasat anterior pe pagina
web a MADRM pe 02 august 2019.
Proiectul hotdririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea anexei nr.l la Legea nr.l60l201l privind reglementareaprin autorizare
a activitdlii de intreprinzdtor va fi palsat pe paginile web a MADRM precum $i pe
particip.gov.md, odatd cu examinarea proiectului de act normativ respectiv in la
Eedinfa Secretarilor generali din cadrul Cancelariei de Stat gi aprobdrii acestuia, cu
stabilirea numdrului unic de inregistrare qi eviden!6.
8.

Constatlrile expertizei anticoruptie

9.

Constatirile expertizei de compatibilitate

Nu este necesard.
10. Constatlrile expertizei iuridice

11.

Constatirile altor expertize
Nu sunt necesare.
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