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1. Aspecte introductive

Legea privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007 (în
continuare Lege), publicată în Monitorul Oficial nr. 90-93/393 din 29.06.2007, a
fost adoptată  în scopul asigurării protecţiei pasagerilor, personalului aeronautic,
aeronavelor, aeroporturilor şi persoanelor fizice împotriva actelor de intervenţie
ilicită, prin aplicarea normelor, reglementărilor, procedurilor şi practicilor stabilite.

2. Funcţionalitatea actului

În urma modificărilor operate în februarie 2009 în Legea privind securitatea
aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007, au fost instituite 2 autorităţi ale
administrării publice în domeniul securităţi aeronautice.

Astfel, conform art. 4 alin. (1) al Legii, autoritatea administrativă centrală
pentru securitatea aeronautică, este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, care are drept sarcini determinarea modalităţii, elaborarea propunerilor
de modificare şi completare de realizare a Legii, elaborarea şi publicarea
reglementărilor în domeniul securităţii aeronautice, reevaluarea măsurilor şi
procedurilor de securitate aeronautică. A doua autoritate în acest domeniu conform
art. 4 alin. (2) al Legii este Autoritatea Aeronautică Civilă, care asigură examinarea
şi aprobarea programelor de securitate aeronautică şi de instruire în domeniu a
agenţilor aeronautici, acordarea asistenţei metodologice şi consultative, efectuarea
controlului asupra nivelului de asigurare a securităţii aeronautice. Autoritatea
Aeronautică Civilă nu a fost creată până în prezent, atribuţiile ei fiind îndeplinite
de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

Luând în consideraţie că Anexa 17 „Securitatea” la Convenţia privind Aviaţia
Civilă Internaţională (Convenţia de la Chicago) a fost modificată în martie 2011
prin amendamentul 12 (ediţia a 9-a), respectiv, este necesară operarea
modificărilor corespunzătoare în Lege.

De asemenea, prin rezoluţiile Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (ECAC)
au fost aprobate echipamente de securitate noi care urmează a fi utilizate în
aeroporturile statelor membre  ECAC  şi, respectiv, este necesară modificarea art.
23 alin. (1) din Lege în vederea completării listei echipamentelor de securitate
utilizate în aeroporturile Republicii Moldova, sau acordării posibilităţii
modernizării echipamentului de securitate fără a fi necesară modificarea Legii.
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3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi scopului actului

Se poate menţiona că obiectivele şi scopul actului vizat sunt îndeplinite la un
nivel de aproximativ 50%, deoarece Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor nu dispune de specialişti calificaţi în domeniul securităţii aeronautice,
pentru a-şi exercita pe deplin atribuţiile stabilite în art. 4 alin (1), art. 10 alin. (1)
din Lege, iar Autoritatea Aeronautică Civilă nu a fost creată.

4. Modificările operate în actul normativ

Legea a fost supusă modificărilor de 2 ori.

1) În cadrul reformei instituţionale în domeniul aviaţiei civile care a început în
anul 2008, conform art. II din Legea privind modificarea şi completarea unor acte
legislative nr. 12-XVI din 03.02.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 53-54/149
din 13.02.2009, a fost modificată administrarea publică în domeniul securităţii
aeronautice. Astfel autoritate administrativă centrală pentru securitatea aeronautică
a fost desemnată Agenţia Transporturi, iar autoritate publică de certificare,
supraveghere şi control în domeniul securităţii aeronautice - Autoritatea
Aeronautică Civilă.

2) În continuarea reformelor administrative, conform art. LVIII din 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, succesor al Agenţiei
Transporturi a devenit Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Luînd în consideraţie că reforma instituţională a autorităţilor din domeniul
aviaţiei civile nu a fost încă finalizată, respectiv, nici modificările operate la Lege
în anii 2009-2010, nu au avut efectul scontat în ceea ce ţine îndeplinirea de către
stat a atribuţiilor în domeniul securităţii aeronautice.

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic necesar

În prezent în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor se
află la examinare proiectul Reglementărilor aeronautice civile RAC-AVSEC
„Securitatea aeronautică”. După finalizarea procedurii de avizare, aceste
reglementări urmează să fie aprobate de către Minister, şi vor asigura cadrul
normativ secundar, necesar aplicării Legii.

De asemenea, în baza art. 31 din Lege urmează să fie elaborat proiectul hotărîrii
de Guvern cu privire la Programul naţional de control al calităţii în domeniul
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securităţii aeronautice, care va stabili activităţile de control (audit de securitate,
evaluări de securitate, inspecţii de securitate, teste de securitate, investigări) şi
condiţiile de desfăşurare a acestora.

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 în securitatea aeronautică), care dispun de calificarea, instruirea
şi experienţa necesară pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de securitate
aeronautică.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în prezent nu dispune de
structură (subdiviziune responsabilă în domeniul securităţii aeronautice), resurse
umane (specialişti) cu calificare şi instruire necesară, proceduri şi reglementări
interne obligatorii pentru desfăşurarea activităţii acestor specialişti.

7. Consecvenţa şi coerenţa actului normativ

Luînd în consideraţie amendamentele la Anexa 17 „Securitatea” la Convenţia
de la Chicago, prevederile articolelor 2; 4; 5; 6(1), (2); 12(4); 15(4); 19(4); 20(2);
23(1); 2 (3); 26(1); 28(1),(2); 31 din Lege trebuie modificate în corespundere cu
amendamentele respective. De asemenea, prin rezoluţiile Conferinţei Europene a
Aviaţiei Civile (ECAC) au fost aprobate echipamente de securitate noi care
urmează a fi utilizate în aeroporturile statelor membre  ECAC  şi, respectiv, este
necesară modificarea art. 23 alin. (1) din Lege în vederea completării listei
echipamentelor de securitate utilizate în aeroporturile Republicii Moldova.

8. Neutralitatea actului normativ

Conform art. 1 alin. (1) obiectivul Legii este asigurarea protecţiei pasagerilor,
personalului aeronautic, aeronavelor, aeroporturilor şi persoanelor fizice împotriva
actelor de intervenţie ilicită. Astfel, considerăm că Legea are drept scop primordial
asigurarea exercitării atribuţiilor organelor de stat în domeniul securităţii
aeronautice în scopul garantării dreptului beneficiarilor transportului aerian de a
circula în condiţii de siguranţă şi securitate.
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9. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ

Deoarece, prin aderarea la Convenţia de la Chicago, Republica Moldova şi-a
asumat obligaţiunea de a asigura implementarea şi respectarea standardelor
internaţionale în domeniul aviaţiei civile, orice modificare a acestor standarde
implică automat obligaţia statului de a-şi ajusta cadrul normativ intern la
prevederile standardelor internaţionale.

10. Eficienţa actului normativ

Conform prevederilor art. 4 al Legii în prezent sînt stabilite 2 autorităţi în
domeniul securităţii aeronautice şi, prin urmare ambele autorităţi trebuie să dispună
de specialişti calificaţi şi instruiţi în acest domeniu, ceea ce inevitabil atrage după
sine dublarea cheltuielilor necesare pentru exercitarea atribuţiilor statului în
domeniul securităţii aeronautice. Din aceste considerente este necesară examinarea
oportunităţii exercitării acestor atribuţii de către 2 autorităţi publice, precum şi
precăutarea posibilităţii transmiterii (total sau parţial) acestor atribuţii în
competenţa unei singure autorităţi.

11. Procedura de consultanţă

În procesul monitorizării Legea privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din
05.04.2007 au fost identificate principalele părţi cointeresate, care au fost
consultate:

 Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile;

 Ministerul Afacerilor Interne;

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

 Ministerul Apărării;

 Serviciul Grăniceri;

 Serviciul de Informaţii şi Securitate

 Serviciul Vamal;

 Companiile aeriene, operatorii aeroporturilor, agenţii aeronautici din Republica
Moldova.
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Pentru consultarea părţilor nominalizate, s-a elaborat şi remis spre completare
un chestionar privind evaluarea procesului de implementare a Legii.

Au parvenit propuneri din partea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Î.S. „Aeroportul Internaţional
Chişinău”. 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 Legii privind securitatea aeronautică nr.
92-XVI din 05.04.2007.

12. Concluzii şi recomandări

Reieşind din cele relatate mai sus constatăm, că este necesară, în primul rînd,
finalizarea reformei instituţionale în domeniul aviaţiei civile şi crearea Autorităţii
Aeronautice Civile.

Este necesară iniţierea elaborării unui proiect de lege privind modificarea
Legii privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007, unde vor fi luate
în consideraţie propunerile parvenite din partea:

- Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în vederea modificării prevederilor
articolelor 2; 4; 5; 6(1), (2); 12(4); 15(4); 19(4); 20(2); 23(1); 2 (3); 26(1);
28(1),(2); 31 din Lege în corespundere cu amendamentele la Anexa 17
„Securitatea” (ediţia a 9-a din martie 2011) la Convenţia de la Chicago, precum şi
modificării art. 23 alin. (1) din Lege în vederea completării listei echipamentelor
de securitate utilizate în aeroporturile Republicii Moldova în conformitate cu
rezoluţiile şi recomandările ECAC, sau acordării posibilităţii modernizării
echipamentului de securitate fără a fi necesară modificarea Legii.

- Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în ceea ce ţine
completarea art. 19 al Legii cu prevederi referitoare la transportarea persoanelor  în
baza Acordurilor de readmisie încheiate de către Guvernul Republicii Moldova cu
alte state.

- Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” în vederea revizuirii şi completării
art. 2; 4; 11; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 25; 28; 39 din Lege.
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- Actele normative europene prevăzute în capitolul D „Aviation Security” din
Anexa III la Acordul privind Spaţiul Aerian Comun între Republica Moldova şi
Uniunea Europeană.

Concomitent, în primul trimestru al anului 2012 va fi instituit un grup de lucru
care va elabora proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la Programul naţional de
control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice.

După finalizarea procedurii de avizare vor fi aprobate Reglementările
aeronautice civile RAC-AVSEC „Securitatea aeronautică”.

Anexă:
1. Copia chestionarului prezentat de către Administraţia de Stat a Aviaţiei

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


