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Către:

Ministerul Mediului
Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Evaluare Impact

În atenția:

Director General – Doamna Dorina Mocanu
Doamna Daniela Pintea
Doamna Luminița Andrei

Ref.: Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului
Stimate doamne,
Urmare a întâlnirii organizate de Ministerul Mediului prin Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul
Poluării, la data de 29 noiembrie 2017, având ca subiect dezbaterea publica asupra Proiectului de Lege
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (”Proiectul de lege”),
având în vedere termenul de zece zile pus la dispoziția participanților la întâlnire de către reprezentanții
Ministerului Mediului, termen în care propunerile și sugestiile transmise anterior în scris și susținute în cadrul
ședinței publice pot fi argumentate suplimentar,
Consiliul Investitorilor Străini (”FIC”) pune la dispoziția dumneavoastră următoarele observații în susținerea
propunerilor deja transmise 1 cu privire la taxa în procent de 1% din valoarea investiției perceputa la
emiterea acordului de mediu, menționată de articolul 30 din Proiectul de lege:
a) Argumentul potrivit căruia taxa nu poate fi suportata de către titularul proiectului din cauza unui posibil
conflict de interese în care s-ar afla elaboratorul de studii nu poate fi reținut dat fiind că:
- elaboratorul va da, conform Proiectului de lege, o declarație în scris că nu are un interes personal
în implementarea/dezvoltarea proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului
asupra mediului.
- conform procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vigoare serviciile prestate de
evaluator sunt achitate și în prezent de către titularii de proiect fără ca acest lucru să însemne ca
evaluatorul s-ar afla în vreun conflict de interese. De altfel, situația este identică cu cea a auditorilor
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FIC a susținut eliminarea acesteia, iar, in subsidiar, în cazul în care prima propunere nu este acceptată, suportarea de
către titularii de proiecte de complexitate deosebită a contravalorii expertizei externe contractate de autoritatea
competentă, pe baza criteriilor achizițiilor publice.
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financiari externi care sunt plătiți de către societatea auditată, fără a se pune în discuție
imparțialitatea opiniilor exprimate de acesteia.
b) Achiziționarea serviciilor de consultanță cu respectarea legislației achizițiilor publice este obligatorie
pentru orice autoritate publică, aspect susținut și de prevederile articolului 5 literele l) și ţ) din Hotărârea
Guvernului nr. 19/20172 care statuează ca achiziționarea serviciilor de specialitate, expertiza și consultanța
se face “în condițiile legii”.
c) Pornind de la premiază că autoritatea competenta va încheia nemijlocit contracte de prestare servicii de
expertiza pentru proiecte de complexitate deosebită, iar contravaloarea acestei expertize va reprezenta în
fapt taxa pe care titularul de proiect de complexitate deosebită o va achita către autoritatea competentă, în
baza unei comunicări de plată, nu vedem niciun impediment legal nici în suportarea taxei respective de către
titularul respectiv și nici în individualizarea acesteia (în ceea ce privește cuantumul ei conform costurilor
înregistrate de autorități și aplicabilitatea doar în cazul proiectelor de complexitate deosebită care necesită
expertiză externă).
În schimb, pentru implementarea acestui mecanism este vitală detalierea noțiunii de ”proiect de
complexitate deosebită” prin stabilirea unui set de criterii clare, obiective care să clarifice tipurile de proiecte
care cad sub incidența noțiunii și care să permită mediului de afaceri să-și elaboreze în avans politicile
investiționale.
În speranță că propunerile şi comentariile noastre, atât cele trimise anterior în scris, cât și cele din
prezentul document de poziție, vor fi luate în considerare, rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru
orice clarificări necesare.
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privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
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