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1. Aspecte introductive

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-VXI din 24 octombrie
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 3-6 din 16.01.2009, art. 15) cu
modificările ulterioare, prevede în articolul 407 alineatele (4) şi (5) că
contravenţiile prevăzute la art.208–215, 217–219 se examinează de organele de
specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului aerian şi sînt în
drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni conducătorii agenţiilor
transportului aerian şi adjuncţii lor, inspectorii superiori şi inspectorii abilitaţi cu
funcţii de control.

Contravenţiile prevăzute în art. 208-220 din Codul contravenţional au fost
stabilite în baza art. 23 alin. (1) din Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din
09.07.1997, unde sunt expres prevăzute faptele care constituie contravenţii în
domeniul aviaţiei civile. Articolul 23 a fost pus în aplicare prin Legea nr. 251-XV
din 19.06.2003 pentru modificarea şi completarea Legii aviaţiei civile nr. 1237-
XIII din 09.07.1997, iar din anul 2003 alineatul (1) al acestui articol nu a fost
revizuit.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 1237-XIII din 09.07.1997 specifică că
încălcările enumerate la alin. (1) se sancţionează conform Codului contravenţional.

2. Funcţionalitatea actului

Deşi Codul contravenţional a intrat în vigoare din 31 mai 2009 redacţia
actuală a articolului 407 nu permite examinarea contravenţiilor în domeniul
aviaţiei civile şi aplicarea sancţiunilor, deoarece nu este expres indicat organul de
stat şi persoanele împuternicite în acest sens.

Această situaţie este condiţionată de faptul că la data adoptării Codului
contravenţional procesul de creare a unui sistem nou de administrare publică în
domeniul aviaţiei civile nu era finalizat. Doar Legea nr. 12-XVI din 03.02.2009
privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 53-54 din 13.03.2009, art. 149) stabileşte modificarea şi
completarea Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997 şi Legii privind
securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007.

În urma modificărilor operate în anii 2009-2010 în Legea aviaţiei civile nr.
1237-XIII din 09.07.1997, în Republica Moldova au fost instituite 2 autorităţi ale
administrării publice în domeniul aviaţiei civile. Astfel, conform art. 4 al Legii nr.
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1237-XIII din 09.07.1997, autoritatea administrativă centrală care elaborează şi
promovează politica Guvernului în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigură
implementarea acestei politici, este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, care are drept sarcini elaborarea, asigurarea implementării şi
monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea durabilă a ramurii
aviaţiei civile în condiţiile siguranţei zborurilor, securităţii aeronautice şi calităţii
serviciilor prestate. A doua autoritate în acest domeniu conform art. 5 al Legii nr.
1237-XIII din 09.07.1997 este Autoritatea Aeronautică Civilă, care asigură
implementarea strategiilor de dezvoltare a aviaţiei civile şi supraveghează
respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu şi
este autoritatea publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei
civile. Autoritatea Aeronautică Civilă nu a fost creată pînă în prezent, atribuţiile ei
fiind îndeplinite de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

Conform art. 407 alin. (4) şi (5) din Codul contravenţional, contravenţiile
prevăzute la art. 208-215, 217-219 se examinează de organul de specialitate al
administraţiei publice în domeniul transportului aerian şi sînt în drept să examineze
contravenţii şi să aplice sancţiuni conducătorul organului de specialitate al
administraţiei publice în domeniul transportului aerian şi adjuncţii lui, inspectorii
superiori şi inspectorii abilitaţi cu funcţii de control. Însă, în acest articol nu este
specificat care din cele 2 organe de specialitate ale administraţiei publice în
domeniul transportului aerian, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor sau Autoritatea Aeronautică Civilă, este în drept să examineze
contravenţii şi să aplice sancţiuni.

În Legea nr. 1237-XIII din 09.07.1997, de asemenea, nu sunt prevăzute
atribuţii pentru examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor nici pentru
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, nici pentru Autoritatea
Aeronautică Civilă.

Respectiv, bazîndu-se pe norma art. 5 alin. (2) al Codului contravenţional, atît
timp cît nu este nici o prevedere legală expresă referitor la agentul constatator,
examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 208-215, 217-219 Cod contravenţional
şi aplicarea sancţiunilor nu sînt posibile.

Astfel, dintre contravenţiile în domeniul aviaţiei civile în prezent se
examinează numai cele prevăzute la art. 216 din Codul contravenţional, care se
examinează nemijlocit de către organele afacerilor interne în baza art. 400 din
Codul contravenţional şi cele prevăzute la art.210 care se examinează de către
comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a misiunii de zbor, în
baza art. 407 alin. (5) lit. b).
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3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi scopului actului

Reieşind din cele expuse la punctul precedent, se poate menţiona că obiectivele
şi scopul actului vizat în partea ce ţine de examinarea contravenţiilor prevăzute la
art. 208-215, 217-219 şi aplicarea sancţiunilor nu sunt îndeplinite – 0% (cu
excepţia art. 216 care se examinează de organele afacerilor interne şi art.210 care
se examinează de către comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a
misiunii de zbor). În această perioadă nu a fost examinată nici o contravenţie în
domeniul aviaţiei civile şi nu a fost aplicată nici o sancţiune conform prevederilor
art. 208-215, 217-219 din Codul contravenţional.

4. Modificările operate în actul normativ

Pe parcursul perioadei de la intrarea în vigoare a Codului contravenţional,
prevederile art. 208-220 şi nu au fost modificate.

Art. 407 alineatele (4) şi (5) au fost modificate, prin art. LXXI al Legii privind
modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 109 din 04.06.2010, publicată
în Monitorul Oficial nr. 131-134/443 din 30.07.2010), conform căruia cuvintele
“organele de specialitate” se substituie prin cuvintele “organul de specialitate” şi
“conducătorii agenţiilor transportului aerian şi adjuncţii lor” se substituie prin
textul “conducătorul organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul
transportului aerian şi adjuncţii lui”. Dar aceste modificări nu au schimbat situaţia
la capitolul autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale în
domeniul transportului aerian.

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic necesar

Reieşind din cele relatate anterior rezultă că mecanismul juridic aferent cadrului
normativ nu a fost pus în aplicare.

6. Gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru
funcţionarea actului

La momentul actual Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile dispune de
resurse umane (inspectori aeronautici) pentru examinarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute în art. 208-215, 217-219 din Codul
contravenţional.
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7. Consecvenţa şi coerenţa actului normativ

În redacţia actuală a art. 407 din Codul contravenţional, nu este specificat care
organ al administraţiei publice în domeniul transportului aerian examinează
contravenţiile prevăzute la art. 208-215, 217-219 şi aplică sancţiuni. În Legea nr.
1237-XIII din 09.07.1997 de asemenea nu sunt prevăzute asemenea atribuţii pentru
organele administraţiei publice în domeniul transportului aerian. Din aceste
considerente în prezent există o lacună legislativă în partea ce ţine de competenţa
organului administraţiei publice abilitat pentru examinarea contravenţiilor
prevăzute la art. 208-215, 217-219 din Codul contravenţional şi aplicarea
sancţiunilor. Spre exemplu pe data de 12.12.2011, Comisariatul de poliţie în
transportul aerian a remis în adresa A.S.A.C. un proces-verbal cu privire la
contravenţie în baza art. 209 Cod contravenţional, dar deoarece în legislaţie nu este
stabilită competenţa organului administraţiei publice abilitat pentru examinarea
acestor contravenţii, procesul-verbal nu poate fi examinat.

8. Neutralitatea actului normativ

În procesul de elaborare a proiectului legii privind modificarea Codului
contravenţional vor fi examinate atît aspectele ce ţin de asigurarea siguranţei
zborurilor cît şi cele legate de protecţia drepturilor pasagerilor în transportul aerian.

9. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ

În contextul semnării în viitor a Acordului privind Spaţiul European Aerian
Comun de către Republica Moldova şi Uniunea Europeană, RM va fi obligată să
implementeze legislaţia europeană în domeniul aviaţiei civile (aproximativ 60 acte
normative). Majoritatea acestor acte prevăd şi sancţiuni administrative în cazul
neexecutării lor. Astfel, pe măsura implementării legislaţiei europene în domeniu,
indispensabil, va fi necesară revizuirea şi completarea Codului contravenţional în
partea ce ţine de contravenţiile în transportul aerian.

10. Eficienţa actului normativ

În prezent contravenţiile prevăzute în art. 208-220 din Codul contravenţional
reflectă faptele care conform art. 23 alin (1) din Legea nr. 1237-XIII din
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09.07.1997 constituie contravenţii în domeniul aviaţiei civile. Acest articol a fost
pus în aplicare în anul 2003. Din aceste considerente, în procesul de elaborare a
proiectului legii privind modificarea Codului contravenţional vor fi examinate şi
propunerile privind ajustarea la noile realităţi ale prevederilor Codului
contravenţional, în partea ce ţine de contravenţiile din transportul aerian, inclusiv şi
în contextul semnării în viitor de către Republica Moldova şi Uniunea Europeană a
Acordului privind Spaţiul European Aerian Comun.

11. Procedura de consultanţă

În procesul monitorizării Codului contravenţional (art. 208-220 şi art. 407) au
fost identificate principalele părţi cointeresate, care au fost consultate:

 Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile;

 Ministerul Afacerilor Interne;

 Ministerul Economiei;

 Serviciul Grăniceri;

 Companiile aeriene, operatorii aeroporturilor, agenţii aeronautici din Republica
Moldova, etc.

Pentru consultarea părţilor nominalizate, s-a elaborat şi remis spre completare
un chestionar privind evaluarea procesului de implementare a articolelor
corespunzătoare din Codul contravenţional.

Au parvenit propuneri din partea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile,
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Serviciului Grăniceri, Î.S.
„Aeroportul Internaţional Chişinău”, Î.S. C.A. „Air Moldova”. Pe data de
27.12.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a organizat o
şedinţă cu participarea părţilor interesate unde au fost puse în discuţie propunerile
înaintate de către participanţi şi s-a stabilit că aceste propuneri urmează a fi
examinate şi definitivate în procesul de elaborare a unui proiect de lege privind
modificarea Codului contravenţional.

12. Concluzii şi recomandări

Reieşind din cele relatate mai sus constatăm, că contravenţiile prevăzute în art.
208-220 din Codul contravenţional, la momentul actual, nu se examinează şi nu se
aplică sancţiuni persoanelor care au încălcat legislaţia în domeniul transportului
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aerian. În scopul depăşirii acestei situaţii este necesară, în primul rînd, finalizarea
reformei instituţionale în acest domeniu şi crearea Autorităţii Aeronautice Civile.

Considerăm că este necesară elaborarea unui proiect de lege privind
modificarea Codului contravenţional prin care se va opera modificarea şi
completarea articolelor 208-220 şi 407 din Codul contravenţional, în scopul
ajustării lor la cerinţele actuale. De asemenea  urmează de a opera modificări în
Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997 în vederea stabilirii atribuţiilor
privind examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor unuia din organele
administraţiei publice în domeniul transportului aerian, precum şi revizuirea art. 23
alin. (1) luînd în consideraţie propunerile prezentate de către autorităţile şi
întreprinderile interesate.

În special, se va atrage atenţie asupra propunerilor prezentate de către
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, care vizează modificarea şi completarea art.
208-220 şi 407 din Codul contravenţional (se anexează), propunerilor înaintate de
către Serviciul Grăniceri în vederea stabilirii răspunderii transportatorilor pentru
neexecutarea obligaţiilor de prezentare a datelor privind pasagerii, prevăzute în
proiectul Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi Directiva
2004/82/CE Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de
transport de a comunica datele privind pasagerii, precum şi propunerilor înaintate
de către Ministerul Afacerilor Interne, referitor la înăsprirea sancţiunilor aplicate
pentru comiterea contravenţiilor prevăzute în art. 216 din Codul contravenţional şi
a companiilor aeriene (Î.S. C.A. „Air Moldova” şi S.A. „Moldavian Airlines”)
pentru comiterea contravenţiilor prevăzute în art. 210 din Codul contravenţional.

Anexă:
1. Copia chestionarului privind evaluarea procesului de implementare a

Codului contravenţional (art. 208-220 şi art. 407) prezentat de către
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

2. Pachetul proiectului privind modificarea Codului contravenţional şi copia
scrisorii Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile nr. 1238 din 26.07.2010.

3. Copia scrisorii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
4. Copia scrisorii Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.


