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Acest buletin este elaborat pentru reprezentanții societății civile, precum și pentru alte părți
interesate, în vederea diseminării informației privind procesele consultative în domeniul
protecției mediului.
Buletinul este realizat de AO Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul proiectului
“Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, proiect finanțat în cadrul programului
"Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale (ONG)”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Conținutul acestui buletin nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a donatorului. Buletinul
este distribuit gratuit și poate fi transmis sau multiplicat fără restricții, cu condiția păstrări
integrității textelor și menționării surselor.
Surse : www.particip.gov.md, www.mediu.gov.md
Coordonator: Alecu Reniță, președinte MEM, mem@mem.md
Responsabil de ediție: Elena Scobioală, elena.scobioala@mem.md
Adresa: RM, Chișinău, str. S. Lazo 13, of. 2A, 022 23 26 54
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CUVÂNT ÎNAINTE

Astăzi, în momentul în care Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE şi a legiferat
Strategia 2014-2023 - documente fundamentale menite să reformeze la standarde europene
domeniul protecţiei mediului - implicarea societății civile în domeniul guvernanței de mediu este
așteptată și necesară.
Una din modalitățile de a ne implica este monitorizarea, evaluarea şi influenţarea politicilor
publice de mediu prin formularea de recomandări.
Procedura de participare publică reglementată de legislația în vigoare creează condiţii suficiente
pentru exprimarea opiniilor cu privire la viitoarele obiective şi activităţi, ce pot influenţa starea
mediului şi sănătatea populaţiei, oferă posibilităţi de delegare a împuternicirilor reprezentanţilor
publicului interesat, la şedinţele organelor decizionale, asigură ca în decizia respectivă să fie
reflectate competent rezultatele participării publicului.
Indiferent de sector, există principii generale ale participării publicului, care trebuie respectate:
• oamenii au dreptul să participe la elaborarea deciziilor principale, care vor avea influenţă
asupra vieţii lor;
•

graţie participării active a publicului interesat, poate creşte calitatea deciziilor politice şi
administrative;
• publicul este antrenat la etapa iniţială, la care există posibilitatea de a influenţa decizia
adoptată;
• se stabilesc termene rezonabile pentru participare;
• este asigurată informarea eficientă a publicului despre posibilităţile de participare a lui;
• publicului i se oferă informaţia de bază;
• întregul volum de informaţie, aplicată în procesul de adoptare a deciziilor, este accesibil pentru
familiarizare;
• este asigurată posibilitatea prezentării obiecţiilor;
• în deciziile elaborate de autorităţile de stat se ţine cont, la modul cuvenit, de obiecţiile expuse
de public;
• publicului i se oferă informaţia despre decizia finală.
Având ca punct de plecare angajamentele și obiectivele pe care și le-a asumat Guvernul Republicii
Moldova la nivel național și internațional privind protecția mediului, acest buletin reprezintă un
instrument care va facilita procesul de monitorizare și evaluare a politicilor de mediu elaborate de
autoritățile administrației publice.
Reprezentații societății civile de mediu sunt invitați să participe cu recomandări și comentarii la
documentele supuse consultărilor publice, în conformitate cu termenii indicați în anunțurile publicate
de autorități și prezentate în acest buletin.
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/MINISTERUL MEDIULUI CONSULTĂ/

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului
din cadrul reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare (consultări repetate)
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 septembrie 2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu 1
septembrie 2015, iniţierea repetată a consultărilor publice
asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la
modificarea şi completarea unor Hotărâri de Guvern din
cadrul legal în domeniul serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare, intervenite după adoptarea și
publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a
Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare.
Scopul proiectului constă în eliminarea contradicţiilor
și confuziilor semnalate între Legea nr. 303 din
13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare și Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a
apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de
apă pentru localităţile urbane şi rurale și Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 februarie
2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de prestare și achitare a serviciilor locative,
comunale și necomunale pentru fondul locativ,
contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și
alimentare cu apă, și abrogarea a 2 acte normative
depășite după conținut.
Necesitatea elaborării proiectului constă în aducerea
actelor normative în concordanță cu Legea nr. 303 din
13.12.20013 privind serviciul public de alimentare cu apă
și de canalizare, fortificarea cadrului normativ pentru

sectorul de alimentare cu apă și de canalizare și controlul
asupra implementării acestei legi.
Prevederile de bază ale proiectului propus vizează:
- Unificarea terminologiei sectorului de alimentare cu
apă și de canalizare definite sau folosite diferit în unele
hotărâri de Guvern.
- Reglementarea calculelor valorilor concentraţiilor
maxim admisibile a substanţelor poluante în apele uzate
evacuate în sistemul de canalizare al localității.
- Abrogarea unor hotărâri ale Guvernului depășite
după conținut.
Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice
centrale şi locale, companiile de apă și de canalizare și
agenții economici ai Republicii Moldova.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării
proiectului propus prevede reglementarea sectorului de
alimentare cu apă și de canalizare, îmbunătăţirea
sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii populației Republicii
Moldova şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.
Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii
Guvernului sus menţionat, pot fi expediate până pe data
de 15 septembrie 2015 în adresa dnei Tronza Serafima, la
adresa electronică: tronza@mediu.gov.md, la nr. de
telefon 022-204-530 sau la adresa: mun. Chişinău, str.
Cosmonauţilor 9, biroul 609, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărârii Guvernului şi nota informativă sunt
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului Mediului:
www.mediu.gov.md/transparenta decizionala/proiecte în
discuție, sau la sediul Ministerului Mediului situat pe
adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9.
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