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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 de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 22 aprilie 2016
Ministerul Mediului iniţiază, începând cu data de 15
aprilie 2016, consultarea publică a proiectului de ordin
privind Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor.
Scopul proiectului constă în eficientizarea şi
raţionalizarea procedurii de elaborare a regulamentelor
de exploatare a lacurilor de acumulare/ iazurilor.
Necesitatea elaborării Regulamentului-tip constă
în crearea cadrului normativ pentru întocmirea
regulamentelor de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor, reprezentând documentul principal
al deținătorului lacului de acumulare/iazului, în baza
căruia trebuie să fie utilizate resursele de apă ale
acestuia şi alte resurse naturale, respectând condiţiile de
protecţie a mediului înconjurător.
Prevederile de bază a prezentului Regulament-tip
sunt destinate pentru întocmirea regulamentelor de

exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor și trebuie să
fie respectate de către toate persoanele fizice și juridice,
antrenate în proiectarea, construcția și exploatarea
lacurilor de acumulare/iazurilor.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie,
supus consultării publice, pot fi expediate până pe data
de 22 aprilie 2015, la adresa dlui Doroftei Ion pe adresa
electronică: doroftei.ion@mediu.gov.md, la numărul de
telefon 022 204 510 sau pe adresa Constantin Tănase, 9,
Ministerul Mediului.
Proiectul Regulamentului-tip de exploatare a
lacurilor de acumulare/iazurilor este plasat pe pagina
web a Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md
(rubrica „Transparenta decizionala”) sau la sediul
Ministerului Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str.
Constantin Tănase 9, bir. 523.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 29 aprilie 2016
Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de
15 aprilie 2016, consultarea publică a proiectului
Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului
de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor
nr.272 din 23 decembrie 2011.
Scopul proiectului este de a asigura o
compatibilitate mai deplină a Legii apelor nr. 272 din 23
decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr.81, art. 263, 264) cu prevederile
Directivei 2000/60/CE Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
cadru de politică comunitară în domeniul apei (în
continuare Directiva Cadru a apei).

Totodată, se propune modificarea prevederilor
legii prenotate la capitolul ce ține de folosinţa apelor
subterane cu proprietăţi potabile în scop de irigare.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este
determinată de asigurarea transpunerii prevederilor
articolului 6 și Anexei IV ale Directivei Cadru a apei cu
privire la identificarea și desemnarea zonelor protejate.
Dat fiind faptul că o bună parte din apele
subterane ale Republicii Moldova au o mineralizare mai
mare de 1 g/l, ceea ce determină că aceste ape să fie
inutilizabile pentru irigare iar utilizarea apelor pentru
irigare cu un conținut mai mare de 1 g/l duce la
salinizarea solului, se propune modificarea prevederilor
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ce țin de folosinţa apelor subterane cu proprietăţi
potabile în scop de irigare.
Recomandările pe marginea proiectului de lege,
supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data
de 29 aprilie 2016, la adresa dnei Diana Celac pe adresa
electronică: celacd@mediu.gov.md, la numărul de

telefon 022 204538 sau pe adresa str. Constantin
Tănase, 9, Ministerul Mediului.
Proiectul hotărîrii Guvernului, proiectul Legii și
Nota Informativă sunt plasate pe pagina web a
ministerului, www.mediu.gov.md, la compartimentul
„Transparența decizională”, ”Proiecte în discuție” și pe
pagina www.particip.gov.md.
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