Noti informativi
la proiectul HotdrArii de Guvem privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
qi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public
de alimentare cu apa si de canalizare

De la intrarea in vigoare a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul
public de alimentare cu apa gi de canalizare, 14 septembrie 2014, in adresa Ministerului
Mediului, precum gi a celorlalte intitufii de resoft au parvenit numeroase petigii cu referire
la aplicarea inadecvatd a prevederilor respectivei legi.
Menfiondm, cd de c[tre un grup de deputali ai Parlamentului Republicii Moldova au
fost inaintate patru proiecte de legi, cu titlu de inifiativd legislativd, respectiv, nr. 6 din 2l
ianuarie 2015 pentru rnodificarea Ei cornpletarea t,egii nr. 303 din l3 decernbrie 2013
privind serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare, nr. 12 din 2l iansarie 2015
pentru rnodificarea qi completarea unor acte legislative (cu privire la legea in cauzd), nr. 30
din 17 februarie 2015 pentru abrogarea legii qi nr.393 din 6 octombrie 2016 pentru
modificarea qi cornpletarea L,egii nr. 303 din l3 decembrie 2013.
Carezultat, Curtea Constitufionalb a declarat inadmisibile sesizdrile (nr. 54a12014 qi
nr.57al20l4) privind controlul constitulionalitalii unor prevederi din Legea nr. 303 din 13
decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apa qi de canahzare.
Pe parcursul anului 2016 au fost inregistrate doud sesizdri la Curlea Constitulionald
(nr. 53912016 qi nr. 76912016) privind excepJia de necostitulionalitate a prevederilor
articolului 19, alin. (5) qi respectiv (a). Ca urmare, prin HotdrArea nr.28 din ll octornbrie
2016, Curtea a declarat neconstitufionala sintagrna ,,operatorului coordonat cu" din art. l9
alin. (5), iar prin Hotdrdrea nr. 30 din I noiernbrie 2016, a fost declaratd neconstitufionald
sintagma,,gratuit la balanfa" din art. 19 alin. (l al Legii nr. 303 Ei din afi. 5 alin. 14r;al
Legii nr.272 din 10 februari e 1999 cu privire la apd potabila.
in scopul rnonitorizarii irnplementdrii Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind
serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare, reahzirii prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 386 din 16 iunie 2015 cu privire la aprobarea listei actelor legislative qi
normative care vor fi monitorizate de cdtre organele centrale de specialitate ale
administraliei publice pe parcursul anului 2015 qi intru respectarea prevederilor HotdrArii
Guvernului nr. 11Bl din 22 decernbrie 2010 privind monitorizarea procesului de
implerrentare alegislaliei a fost constituit Grupul de lucru prin Ordinul ministrului rnediului
nr,72 din 20 iulie 2015.
in acest context, a fost iniliat procesul de modificare qi completare a Legii nr' 303 din
l3 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare in scopul
imbunatafirii cadrului juridic unitar privind infiin{area, organizarea, gestionarea,

reglementarea function[rii

in localitali a serviciului public de alimentare cu apd potabila,

industriala qi de canalizare a apelor uzate menajere.
Astfel, unxare consultdrii cu experli Ei specialigti in domeniul apei din cadrul
instituliilor publice de resort qi ONG sectoriale, proiectul de lege elaborat prevede
aclualizarea qi completarea cu noliuni noi, care vor contribui la reahzarea prevederilor
Strategiei de alirnentare cu apa qi sanitalie pentru 2014-2028 Ei altor documente de politici.
Spre exemplu, cuvdntul ,,gestionar" se substituie cu cuvdntul ,,administrator", cuvintele
,,proprietar/chiriaE", se substituie cu cuvintele ,,proprietarllocatar" preluate din Legea nr. 75
din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinfe, care prevede un capitol separat privind
administrarea locuinlelor qi plata pentru serviciile comunale qi necomunale. in contextul
Legii serviciilor publice de gospoddrie cornunala nr. 1402 din 24 octombrie2002, nofiunea
,,furnizare" se completeazd cu nofiunea de ,,prestare", astfel, serviciul public de alimentare
cu apd se fumizeazd,,pe c6nd serviciul de canalizare se presteazd. Includerea noliunii de
,,utilizator" derivd gi din Directiva 98/83 CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 care
prevede cd in raporlurile dintre pdrfi urmeazd,a fi luate astfel de criterii cum ar fi ,,intreaga
cantitate de apd" sau, ,,apa destinatb consumului uman" etc. Din aceste considerente se
propune de a substitui in textul legii no{iunile de ,,consumator" qi ,,consulrlatori casnici" cu
noliunea de,,utilizator".

Politica nafionald in dezvoltarca sectorului de alimentare cu apa Ei sanitalie o
constituie regionalizarea serviciului de alimentare cu apa qi de canalizare. Se impune
necesitatea cornpletarii legii cu prevederi noi ce lin de crearea operatorului regional,
asociafiei de dezvoltare intercomunitarS, fondului de dezvoltare, etc. in acest context se
introduc gi noliuni noi, ca ,,asocialie de dezvoltare intercomunitard, ,,contrQct de delegare
a gestiunii, ,,operator regional", ,,redevenla", eIc.
TinAnd cont de rolul important de reglernentare al sectorului de alimentare cu apa gi
de canalizare pe care il are, conform legii, Agenlia Nalionala pentru Reglementare in
Energeticd, Ei problernele apdrute in gestionarea serviciului, proiectul de lege propune
completarea cu atribulii suplimentare. Astfel, confornr articolului 7 al legii in vigoare,
Agenliei ii revin atribuliile primordiale precum licenfierea operatorilor dar qi aprobarea
tarifelor conform Metodologiei de detenninare, aprobare gi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apa qi de canalizare. in acest context, proiectul de lege
vine cu completdri referitor la efectuarea controalelor qi extinderea activitatii ANRE Ei
asupra zonelor rurale. Aceste prevederi vor coordona qi vor eficientiza activitatea
operatorilor in scopul fumizfuiilprestarii unui serviciu de calitate consumatorului qi va
creqte calitatea furnizarii serviciului in zonele rurale.
Prezentul proiect de lege propune completarea cu noi prevederi necesare
furntzfuiilprestarii serviciului public de alimentare cu apa qi de canahzare, precum:
, Determinarea regimul juridic al bunurilor aferente furnizirii/prestarii serviciului

public de alimentare cu apa qi de canalizare, Odat6 cu regionahzarea serviciului in calitate
de operator apare societatea de acfiuni pentru care nu este posibild transmiterea bunurilor in
administrare, deoarece este interzis prin lege. Este necesar completarea legii cu prevederi
ce lin de concesionare ca formd de gestiune;
- Obligativitatea elaborarii caietului de sarcini, anexd necesard la contractul de
delegare a gestiunii;
- Stabilirea redevenfei, este esenfa contractului de delegare a gestiunii, prevdzuld, ca
componentd a tarifului la serviciul de alimentare cu api gi de canaliz,are.

Proiectul de lege este completat cu un arlicol nou ,,Regimul juridic al sistemelor
publice de alimentare cu apa qi de cana\zare" care, reglementeazdregimul juridic qi dreptul
de prorietate al bunurilor aferente furnizdrrilprestdrii serviciului, precum Ei delegarea
gestiunii serviciului urmdrind cregterea performanlei, eficienfei gi eficacit6lii prin
irnbun6tdJirea calitativa a serviciului public furnizatlprestat in vederea maximizdrii
bundstarii individuale a consumatorilor. Delegarea gestiunii serviciuluipublic de alimentare
cu apd Ei de canalizare are ca scop imbundtalirea eficientei serviciului, deoarece acestea
trebuie sd facb fa{d incertitudinilor gi schirnbdrilor rapide, care au loc in cadrul mediului

intern organiza(ional cAt

gi

presiunilor rnediului extem social-politic, economic,

investilional gi juridic.
Proiectul de lege prevede modificarea alineatului (2) al articolului 29 prin care se
exclude modalitatea de reparlizare propo(ionala a volumului de apd inregistrat la
branEametul blocului locativ. Astfel, mecanismul de repaftizare Ei plata a volurnului
nedistribuit in blocul locativ este obietul de reglementare a Legii nr.'75 din 30 aprilie 2015
cu privire la locuinfe, care conform alineatului (a) al articolului 51 prevede ca plata pentru
serviciile comunale gi necomunale utilizate in locurile de uz comun se efectueazd,inbaza
unui regulatnent aprobat de cdtre Guvern.
in prezent nu tofi operatorii de apd gi canalizare din ora$e sunt licentiaf i, fapt ce ridicd
semne de intrebare privind sustenabilitatea operdrii in localitalile in care operatorii nu sunt
licentiafi. Pentru a asigura un nivel comparabil al operatorilor, a fost introdusb
obligativilatea licen{ierii intr-un termen de cel rnult un an de ladata intrarii in vigoare a
prezentei legi, termen care este considerat fezabilin urma analizei procedurii de licenfiere.
Prin extinderea prevederilor prezentei legi qi la nivelul zonei rurale, s-a introdus
obligativitatea licenlierii operatorilor din zonele rurale in termen de cinci ani de la intrarea
in vigoare a prezentei legii. Termenul de cinci ani pentru zona rurald a fost stabilit tinAnd
cont de gradul actual mai redus de dezvoltare al operatorilor existenti in zona rurald care
necesitd o consolidare institutionald inainte de a solicita licenla.
La articolul 35 sunt incluse doud tarife noi, pentru producerea Ei/sau transporlarea
apei qi tariful pentru preluarea/epurarea apelor uzale, care prevdd transportarea apei dintrun sistem in alt sistem qi aplicarea tarifului in cazul preluarii apelor uzate de la operatori,

care presteaza servicii de canal\zare in alte zone de operare. De asemenea, operatorul
regional, cdruia i-a fost delegata gestiunea serviciului public de alimentare cu apa qi de
canalizare de cdtre rnai rnulte unitdli administrativ-teritoriale din acelagi raion, are
posibiliatea de a aplica un tarif unic pentru intreaga arie de operare, sau tarif diferen{iat
pentru fiecare raion aparte.
Infrastructura sectorului dat implica atdt costuri recurente, cdt Ei costuri de capital,
ceea ce necesitd mecanisme de finanlare. Donatorii strdini vor continua sd joace un rol
irnportant in finanlarea investiliilor de capital in acest sector. in scopul unei gestiondri rnai
bune a resurselor financiare disponibile qi posibililatea returndrii creditelor asumate, se
propune un articol nou privind crearea Fondurilor de Dezvoltare, care vor fi destinate pentru
intrefinerea, inlocuirea qi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentd serviciului
public de alimentare cu ap| qi de canalizare, pentru cofinanfarea proiectelor, care
beneficiazd de asistentd financiard nerambursabild, precum Ei pentru asigurarea fondurilor
necesare pentru plata serviciului datoriei de stat aferente unor proiecte de investifii. Fondul
de Dezvoltare se constituie ca un fond de rezervd, ale cdrui disponibilitali se pdstreazd intrun cont distinct purtdtor de dobAnd[, deschis la o bancd comerciald.

Proiectul de lege rnenlionat cu modificdrile qi completarile propuse va eficientiza
procesul de infiinlare, organizare, gestionare, finan{are, exploatare, monitorizare qi control
al funcliondrii serviciului public de alimentare cu apd Ei canalizare Ei va atenua problemele
apdrute la irnplementarea Legei nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de
alimentare cu apd gi de canalizare intru imbundtdltea calitalii viefii cetdfenilor.
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