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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.
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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 lege privind modificarea și completarea Codului Contravențional al
Republicii Moldova
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 06 iulie 2016
În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 22
iunie 2016, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului Legii privind modificarea și completarea
Codului Contravențional al Republicii Moldova.
Scopul proiectului de lege: elaborarea proiectului
legii este realizată în scopul revizuirii cadrului legislativ
în vederea descurajării actelor de transportare ilegală a
masei lemnoase, prin creşterea de peste cinci ori a
sancţiunii aplicate persoanei cu funcţie de răspundere
(de la 30-100 u.c. pînă la 400-500 u.c.) şi prin
introducerea unor instrumente eficiente noi —
confiscarea specială a bunurilor utilizate sau destinate
pentru săvîrşirea acestei contravenţii.
Aplicarea acestui instrument va permite trecerea
forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor
folosite în cadrul contravenţiei, adică, în mod prioritar, a
mijloacelor de transport. Avînd în vedere costul înalt al
masei lemnoase transportate, doar aplicarea amenzii în
limitele actuale nu are efectul scontat şi sunt necesare
noi mijloace de influenţă asupra comportamentului
deviant. Din acest punct de vedere, posibilitatea
confiscării mijlocului de transport (autocamion, tractor
etc.) va avea un efect demobilizant asupra
contravenienţilor.
Prevederile noi sunt orientate spre responsabilizarea
persoanelor care planifică să transporte masă lemnoasă
neautorizat, cît şi a celor care respectă cadrul legislativ
din domeniul dat.

Una din atribuţiile Ministerului Mediului în domeniul
protecţiei resurselor naturale este de a asigura
studierea, evaluarea, reglementarea, evidenţa şi
controlul, protecţia şi realizarea politicii tehnicoştiinţifice în domeniul utilizării raţionale a resurselor
naturale (păduri, floră şi faună).
Impactul proiectului: proiectul Legii pentru
modificarea și completarea Codului Contravențional va
avea un impact semnificativ atît pentru pentru protecţia
pădurilor, cît şi pentru descurajarea practicării
transportării fără documente de provenienţă a masei
lemnoase.
Fundamentarea
economico
financiară:
implementarea acestui proiect nu necesită alocarea
resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat.
Recomandările pe marginea proiectului Legii pot fi
expediate pînă pe data de 06 iulie 2016 dlui Panciuc
Adrian, la adresa electronică: panciuc@mediu.gov.md,
sau pe adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9,
Ministerul Mediului,. Telefon de contact: 0(22)20 45 08.
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