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Către: Zinaida GRECEANÎI 
Președintele Parlamentului Republicii Moldova 
 
Către: Radu MUDREAC 
Președinte 
Comisia parlamentară agricultură și industrie alimentară 
 
Nr. 10 din 3 februarie 2021 
 
Ref.: Proiectul Codului funciar 
 
Stimată doamnă Greceanîi, 
Stimate domnule Mudreac, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, vă transmitem unele observații AmCham Moldova asupra proiectului Codului 
funciar, precum urmează. 
 
La data de 22.12.2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Codului funciar, care pe 
05.01.2021 a fost transmis Parlamentului pentru examinare.  
 
Urmare a studierii proiectului Codului înregistrat în Parlament, AmCham Moldova a constatat unele 
diferențe în ceea ce privește conținutul proiectului astfel cum a fost prezentat la etapa consultărilor 
publice și cel aprobat în redacție finală. 
 
Diferența care a fost sesizată și asupra căreia dorim să atragem atenția dumneavoastră se referă în special 
la excepțiile privind schimbarea destinației terenurilor agricole.  
 
Proiectul în redacția expusă spre consultări publice1 stabilea la art. 56 alin. (4) faptul că se permite 
modificarea destinației terenurilor agricole de calitate superioară şi a terenurilor din fondul forestier în 
altă categorie de destinație în cazul amplasării obiectivelor de producere a energiei electrice 
regenerabilă. 
 
În versiunea finală, această excepție a fost exclusă, dar în schimb la art. 26 alin. (2) lit. d) a fost reglementat 
faptul că terenurile cu destinație agricolă pot fi folosite pentru instalațiile de panouri fotovoltaice care 
sunt amplasare pe terenuri cu soluri degradate și au gradul de evaluare a fertilității naturale mai mic de 
40 de puncte. 
 
Proiectul în redacția inițială permitea tuturor proiectelor de energie regenerabilă, indiferent de tehnologia 
folosită, să beneficieze de anumite condiții permisive în legătură cu folosirea terenului agricol.  
 

 
1 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7137  
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Versiunea aprobată oferă această posibilitate doar proiectelor fotovoltaice, discriminând alte tehnologii, 
precum este cea eoliană, de exemplu.  
 
Dorim să atragem atenția asupra faptului că din punct de vedere tehnic, un proiect de energie eoliană nu 
poate fi amplasat pe criterii de teren (ca cele solare), ci strict pe criterii de resursă a vântului. Fezabilitatea 
unui proiect eolian se determină în număr de ore echivalente de producție, amplasament care poate 
coincide cu terenuri agricole de o bonitate mai ridicată. Prin urmare, tehnologia care cel mai mult are 
nevoie de suport legal privind folosirea terenurilor este tehnologia eoliană. Nu mai puțin important este 
și faptul că pentru o putere instalată de 5 MW de exemplu, în energie eoliană se va folosi 0.22 ha, pe când 
aceeași putere în panouri fotovoltaice va ocupa 15 ha de teren. 
 
Deși în anul 2016 a fost aprobată Legea 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, până în prezent nu s-a realizat punerea efectivă în aplicare a acesteia din diverse motive 
administrative, inclusiv și bariere de genul folosirii terenurilor agricole.  
 
În ultimii ani, atât urmare a modificării cadrului normativ, cat și prin emiterea declarațiilor, investitorii au 
fost asigurați de sprijinul Guvernului în vederea facilitării procedurilor de ocupare a terenurilor agricole 
pentru proiecte regenerabile.  
 
Înțelegem că proiectului Codului funciar în redacția inițială care stabilea posibilitatea schimbării 
destinației terenurilor agricole pentru proiectele de energie regenerabilă, constituia una din astfel de 
măsuri de susținere. Mediul de afaceri la moment nu cunoaște care sunt considerentele care au 
determinat excluderea respectivei prevederi din proiect și a fost oferită prioritatea doar proiectelor 
fotovoltaice (prin folosirea terenurilor agricole fără a schimba destinația și fără plata compensației).  
 
Solicităm respectuos îndreptarea atenției dvs. asupra celor expuse, luându-se în calcul tehnologiile care 
au nevoie de sprijin normativ și gradul de ocupare a terenurilor, asigurând astfel investitorii de o 
reglementare corectă, transparentă și nediscriminatorie, precum și o dezvoltare sustenabilă a sectorului 
și statului. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și ne exprimăm deschiderea pentru detalierea comentariilor noastre în 
cadrul unei întrevederi. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 141 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui 
climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
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