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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 de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28
aprilie 1998
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 16 mai 2016
În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu data
de 28 aprilie 2016, inițierea consultărilor publice asupra
proiectului hotărârii de Guvern pentru completarea
Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998.
Scopul proiectului este îmbunătățirea activității de
realizare a permiselor de pescuit de către inspectorii
Serviciului Piscicol din teritoriu, care ar permite
concentrarea asupra acțiunilor profesionale de protecție
a resurselor piscicole, axate pe normele și standardele
Europene.
Necesitatea elaborării – proiectul în cauză expune
într-o nouă redacție Lista genurilor de activitate al căror
specific permite efectuarea încasărilor bănești în
numerar fără aplicarea mașinilor de casă și control.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii
de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
474 din 28 aprilie 1998 supus consultărilor publice, pot fi
prezentate până pe data de 16 mai 2016, la adresa
electronică: sp@sp.gov.md sau pe adresa: or. Chişinău,
str-la Mereni, 8, Serviciul Piscicol al Ministerului
Mediului, persoana de contact Mihai Ciupac, telefon nr
(022) 47 24 20.
Proiectul Hotărârii Guvernului şi Nota informativă
sunt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparența
decizională, proiecte în discuție), sau pe pagina
www.particip.gov.md, inclusiv la sediul Ministerului
Mediului situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin
Tănase, 9 biroul 712, sau la sediul Serviciul Piscicol al
Ministerului Mediului, mun. Chișinău str-la Mereni, 8.
.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a
Parlamentului pentru aprobarea Legii cu privire la cerinţele de bază în securitatea
radiologică
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 23 mai 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din
13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu 03
mai 2016, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru
aprobarea Legii cu privire la cerinţele de bază în
securitatea radiologică.
Scopul proiectului constă în stabilirea normelor de
bază de securitate pentru protecţia sănătăţii
persoanelor ca rezultat al expunerii profesionale,
medicale şi al expunerii publice, precum şi împotriva
pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante.

Prevederile proiectului de Lege se vor aplica
tuturor situațiilor de expunere planificată, existentă sau
de urgență, care implică un risc cauzat de expunerea la
radiații ionizante, care nu poate fi neglijat din punctul
de vedere al protecției radiologice sau în ceea ce
privește mediul, în vederea protecției pe termen lung a
sănătății umane, în special activităţilor enunţate în art.
3 al Legii nr. 132 privind desfăşurarea în siguranţă a
activităţilor nucleare şi radiologice din 08.06.2012.
Prevederile nu se aplică: expunerii la fondul natural de
radiaţii, cum ar fi radionuclizii prezenţi în organismul
uman şi radiaţiile cosmice dominante de la nivelul
solului; expunerii populaţiei sau lucrătorilor la radiaţiile
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cosmice în zbor sau în spaţiu, în afara celor din cadrul
echipajelor aeriene sau spaţiale.
Necesitatea elaborării proiectului. În cadrul
evaluării legislaţiei relevante din domeniu, a fost
identificată lipsa unui act legislativ primar, care ar
conține prevederi generale de bază de securitate
radiologică și nucleară pentru protecţia sănătăţii
persoanelor ca rezultat al expunerii profesionale,
medicale şi al expunerii publice, precum şi împotriva
pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante naturale și în
baza căruia vor fi elaborate/armonizate norme/cerințe
detaliate de radioprotecție în desfăşurarea activităţilor
nucleare şi radiologice pe domenii de activități.
Beneficiarii proiectului sunt persoane juridice şi
fizice autorizate ce desfăşoară activităţi nucleare sau
radiologice cu utilizarea surselor de radiaţii ionizante şi
materialelor nucleare, sau care se află în proces de
autorizare a activităţilor nucleare sau radiologice,
pacienții, populația.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării
proiectului propus va permite armonizarea legislaţiei
naţionale cu standardele internaţionale din domeniu,

va stabili un cadru legislativ, care va contribui la o
asigurare mai eficientă a radioprotecţiei lucrătorilor,
populației și mediului înconjurător precum și la
fortificarea securităţii statului în ansamblu.
Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii
Guvernului sus menţionat, pot fi expediate până pe
data de 23 mai 2016 pe numele dnei Elena Mursa, la
adresa electronică agentia.nucleara@anranr.gov.md,
sau elmour_l@mail.ru, la nr. de telefon 022-311138
sau la adresa: mun. Chişinău, str. A. Russo, 1, biroul
604, Agenția Națională de Reglementare a Activităților
Nucleare și Radiologice a Ministerului Mediului.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Legii cu privire la cerinţele de bază în
securitatea radiologică și nota informativă sunt
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparența
decizionala, proiecte în discuție), sau pe pagina
ANRANR: http://www.anranr.gov.md, precum și la
sediul ANRANR situat pe adresa: mun. Chişinău, str. A.
Russo, 1.
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