Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPOZIŢIA
nr. 36 din 5 septembrie 2022
în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului
nr. 41/2022 privind declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului
nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind
prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 186, art.3521), Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de
urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472) şi pct. 69 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, Comisia pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPUNE:
A

1. In scopul neadmiterii sancţionării operatorilor de transport pentru
restituirea autorizaţiilor de transport neutilizate în contextul liberalizării temporare
a transportului rutier de mărfuri dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană,
prin derogare de la prevederile art. 3124 alin. (8) din Codul transporturilor rutiere
nr. 150/2014, se permite restituirea autorizaţiilor unitare de transport rutier
internaţional neutilizate, eliberate operatorilor de transport rutier în perioada
01.04.2022 - 30.06.2022, pentru operaţiunile de transport rutier de mărfuri (bilateral
şi tranzit) efectuate între Republica Moldova şi statele Uniunii Europene, fără
aplicarea sancţiunilor.
2 . Pct.l din Dispoziţia nr. 33 din 11 august 2022 a Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale se completează cu un nou punct, 1.5, cu următorul cuprins:
„1.5. Prin derogare de la art. 6 şi 7 din Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele
consulare, se scutesc, până la data de 6 octombrie 2022, de la plata taxelor consulare
şi a cheltuielilor aferente, solicitanţii buletinelor de identitate provizorii eliberate
prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii
Moldova.”

3. Punctele 6, 7 şi 8 din Dispoziţia nr. 21 din 18 mai 2022 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale se abrogă.
4. La pct. 10.1.3 din Dispoziţia nr. 32 din 8 august 2022 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale, sintagma „3 metri steri de masă lemnoasă” se substituie cu
sintagma „5 metri steri de masă lemnoasă, comercializată în două tranşe”.
5. în vederea asigurării continuităţii activităţii SATD „Uzina Metalurgică
Moldovenească”:
5.1. Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului
înconjurător, Legea nr. 1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic şi anexa nr.l
la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător, Agenţia de Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la
depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul
permisiv - „Autorizaţia de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe”, cu
valabilitatea până la 30 septembrie 2022. Totodată, se obligă SATD „Uzina
Metalurgică Moldovenească” să înlăture neajunsurile constatate în decizia de refuz
emisă de Agenţia de Mediu la 26.08.2022 cu privire la cererea nr. C179086/2022
depusă pe data de 30.05.2022.
5.2 . Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului
înconjurător, Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi anexa nr. 1 la Legea nr.
160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător,
Agenţia de Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii de
către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul permisiv - „Autorizaţia de
mediu pentru gestionarea deşeurilor”, cu valabilitatea până la 30 septembrie 2022.
Totodată, se obligă SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească” să înlăture
neajunsurile constatate în scrisoarea nr. r-09 din 26.08.2022 emisă de Agenţia de
Mediu cu privire la dosarul AM22053103.
6. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru
cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina
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Natalia GAVRILITA

