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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 Legii pentru acceptarea Amendamentelor I și II la Convenţia privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 21 aprilie 2015

Necesitatea proiectului: Întru executarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 120 din 12.02.2001 despre aprobarea 
Regulamentului privind mecanismul de încheiere a 
tratatelor internaţionale, în prezenta Argumentare este 
expusă  necesitatea acceptării Amendamentelor I și II la 
Convenția Espoo. Amendamentul I la Convenţia Espoo a 
fost adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua 
Reuniune a Părţilor, în or. Sofia, Bulgaria, la 27 februarie 
2001, iar Amendamentul II la Convenţia Espoo a fost 
adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniune a 
Părţilor, în or. Cavtat, Croația, la 4 iunie 2004.  

Amendamentele I și II ale Convenției Espoo se 
adoptă în scopul transpunerii cerințelor internaționale 
în legislația națională, asigurării dezvoltării raţionale şi 
durabile din punct de vedere ecologic, implicarea 
societății civile în luarea deciziilor de mediu, prin 
participarea publicului la procedurile de evaluare a 
impactului asupra mediului, precum şi îmbunătăţirea 
sinergiilor cu alte tratate multilaterale de mediu. 

Un aspect important este faptul că adoptarea 
amendamentelor face posibilă stabilirea pentru toate 
țările Părți la Convenție, a unei singure liste de activități 
planificate pentru care este necesară executarea 
procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM) în context transfrontalier. Acest lucru va contribui 
la prevenirea și reducerea impactului negativ asupra 
mediului, nu numai în țara - inițiator al activității 
propuse, dar și în țările vecine afectate. 

Cerințele Amendamentului II prevăd raportarea 
periodică referitor la respectarea Convenției Espoo, 
care va contribui la creșterea responsabilității Părților 
privind respectarea prevederilor Convenției Espoo. De 
asemenea, cerințele Amendamentului II prevăd și 
procedura de consultare a Parții de origine cu Părțile 
afectate referitor la determinarea conținutului 
documentației privind evaluarea impactului asupra 
mediului. 

Acceptarea amendamentelor de către Părți va 
consolida importanţa evaluărilor de impact de mediu în 
regiune. 

Prevederile Amendamentelor I și II au fost incluse în 
Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului 
asupra mediului (Monitorul Oficial nr.174-177/393 din 
04.07.2014). 

Legea privind evaluarea impactului asupra mediului 
asigură transpunerea Directivei 2011/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (text 
codificat, Jurnalul Oficial, L26 din 1 Ianuarie 2012, p. 1-
21). 

Scopul proiectului: Proiectul de lege prevede 
acceptare a două amendamente care se referă la 
includerea listei activităților supuse procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, cerințele pentru 
prezentarea raportului privind respectarea Convenției 
Espoo, cerințele pentru desfășurarea consultărilor 
dintre Părți referitor la determinarea conținutului 
documentației privind evaluarea impactului asupra 
mediului, cerințele pentru atragerea asistenței din 
partea organelor competente care au cunoștințe 
speciale în scopul realizării obiectivelor Convenției, 
cerințele pentru pregătirea protocoalelor și instituirea 
organismelor subsidiare la prezenta Convenție. 

În procesul de elaborare a prezentului proiect de 
lege au fost respectate regulile procedurale aplicabile 
pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute 
de Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 
transparenţa în procesul decizional. Proiectul de lege, 
împreună cu textul amendamentelor, sunt disponibile 
publicului în limba de stat pe pagina web a Ministerului 
Mediului, la adresa: www.mediu.gov.md și pe pagina 
www.particip.gov.md. 
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Acceptarea de către Republica Moldova a 
amendamentelor sus-menţionate nu necesită 
modificarea legislaţiei naţionale. 

Posibilitatea/necesitatea adoptării unor acte 
normative noi, în vederea implementării eficace a 
stipulărilor tratatului: 

Prin acceptarea de către Republica Moldova a 
Amendamentului I și II la Convenția Espoo, nu va fi 
necesară adoptarea unor acte normative noi, întrucît 
prevederile amendamentelor au fost deja incluse în 
Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului 
asupra mediului, care întră în vigoare de dată de 
04.01.2015. 

 În acelaşi timp acceptarea amendamentelor sus-
menţionate va contribui la atragerea asistenței 
financiare și tehnice, prin intermediul mecanismului 

financiar al Convenţiei Espoo, care este oferit la 
solicitarea statelor Părți atît pentru implementarea 
prevederilor Convenţiei Espoo, cît şi pentru revizuirea şi 
reînnoirea documentelor de politici în domeniul dat. 

Pentru implementarea legii menționate nu vor fi 
necesare cheltuieli suplimentare din bugetul de stat, 
întrucît în conformitate cu Legea privind evaluarea 
impactului supra mediului, cheltuielile pentru 
efectuarea evaluării impactului asupra mediului sînt 
puse pe seama iniţiatorului activităţii planificate.  

Puteți trimite sugestiile și comentariile Dvs dnei Inga 
PODOROGHIN, șef Secție relații internaționale și 
integrare europeană, pe adresa de mail 
inga.podoroghin@mediu.gov.md, sau la telefonul 022 
204. 505.  

                             

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la sistemul informațional al resurselor de apă din 
Republica Moldova (SIRA) 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 30 aprilie 2015

 
Scopul: Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

sistemul informațional al resurselor de apă din 
Republica Moldova (SIRA) a fost elaborat în scopul 
creării unui instrument eficient de informare, precum 
și o bază de date valoroasă pentru stabilirea 
priorităților, îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale 
autorităților statului și pentru luarea unor decizii 
ulterioare tehnice, financiare și politice în domeniul 
resurselor bazinelor hidrografice din Republica 
Moldova. 

Necesitatea elaborării conceptului sistemului 
informațional al resurselor de apă din Republica 
Moldova derivă din prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1298 din 28.10.2003 „Cu privire la crearea 
Sistemului Informațional Geografic Național”, prin care 
au fost stabilite responsabilitățile Ministerului 
Mediului prin intermediul Agenției „Apele Moldovei” 
de creare a concepției sistemului informațional 
geografic din domeniul acvatic, care urmează a fi 
integrat în Sistemul Informațional Geografic Național.  

La fel, și în pct. 12 din Planul de acțiuni privind 
realizarea Programului de dezvoltare a gospodăririi 
apelor și a hidroameliorației în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 751 din  05.10.2011, a fost trasată 
sarcina Ministerului Mediului prin intermediul Agenției 
„Apele Moldovei” de creare a bazei de date a 
sistemului informațional al fondului apelor privind 
patrimoniul hidrotehnic, utilizarea și evacuarea apei, 
irigarea și desecarea terenurilor, pentru a servi drept 
temei la luarea deciziilor în domeniul respectiv. 

Premisele ce au stat la baza elaborării conceptului 
constau în faptul că actualmente gestionarea, 
protecția și folosirea eficientă a resurselor bazinelor 
hidrografice se realizează insular de către fiecare 
instituție de stat responsabilă fără o comunicare și 
schimb de date eficientă care în consecință nu oferă 
suport la luarea deciziilor în activitățile comerciale sau 
organizaționale. 

Dezvoltarea dispersată a sistemelor informatice în 
acest domeniu conduce la situația în care fiecare 
sistem informatic gestionează propria baza de date, de 
cele mai multe ori conținînd date pe care nu le 
generează instituția care operează aplicația. La fel, 
lipsa unei baze de date centralizate (sistem 
informațional dedicat) nu facilitează condiții 
precursoare de dezvoltare a capacității de 
interpretare, prezentare și prognozare într-un mod 
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eficient și ordonat prin date procesate de un sistem de 
suport decizional.  

Conceptul tehnic reprezintă viziunea generală de 
soluționare a acestor carențe prin crearea Sistemului 
informațional al resurselor de apă din Republica 
Moldova. Conceptul dat stabilește destinația și cadrul 
normativ-juridic de funcționare a SIRA, caracteristicile 
funcționale de bază și arhitectura conceptuală a 
sistemului. În concept sunt descrise succint obiectele 
informaționale și funcțiile sistemului, premisele 
generale precum și recomandările pentru elaborarea și 
implementarea sistemului. 

Deși sistemul informațional poate fi utilizat pentru 
susținerea mai multor sectoare într-un bazin 
hidrografic, conceptul își propune să acopere pe cele 
mai relevante cum ar fi: 

- prognozarea hidrologică / inundații; 
- evaluarea și cartarea riscului la inundații; 
- evaluarea și planificarea gestionării resurselor de 

apă; 
- informarea cetățenilor, agenților economici 

precum și altor instituții ale statului despre situația 
bazinelor hidrografice din Republica Moldova. 

Sistemul informațional al resurselor de apă va 
integra datele despre resursele de apă și folosirea 
acestora, colectate de autoritățile publice din 
Republica Moldova într-o bază de date relațională, ce 
urmează să fie găzduită în platforma tehnologică 
comună MCloud. Principalele avantaje ale găzduirii 
șirurilor de date și a datelor spațiale în platforma 
tehnologică guvernamentală MCloud sînt următoarele:  

- accesul simplificat la date de către diferite părți 
interesate; 

- asigurarea consistenței și veridicității informației 
tranzacționate; 

- securitatea datelor (cloud–ul nu este o locație 
fizică), extinderea după necesitate, accesibilitatea din 
diferite locații și de către diferiți utilizatori în funcție de 
drepturile de acces. De asemenea, nu va fi nevoie de 
camere speciale pentru plasarea serverelor sau 
administrarea datelor în diferite instituții; 

- scăderea costurilor implementării sistemelor 
informatice noi, bazele de date fiind mai puțin 
aglomerate. 

Avînd în vedere cele expuse, se propune spre 
examinare și aprobare proiectul Hotărârii Guvernului 
cu privire la sistemul informațional al resurselor de apă 
din Republica Moldova (SIRA). 

Realizarea Hotărârii Guvernului cu privire la 
aprobarea conceptului tehnic al sistemului 
informațional a resurselor de apă din Republica 
Moldova se va efectua din surse ale donatorilor și nu 
va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. 
După darea în exploatare a sistemului, Ministerul 
Mediului va evalua anual necesităţile financiare şi va 
înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare 
pentru operarea sistemului informațional al resurselor 
de apă din Republica Moldova și includerea acestora 
anual în proiectul legii bugetului de stat. 

Puteți trimte sugestiile Dvs doamnei Elena Breahna, 
la adresa de mail breahna@mediu.gov.md, sau la 
telefonul (0) 22. 204. 530.  

 
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii  nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător 
 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 30 aprilie 2015 

 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii  nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat 
asupra activităţii de întreprinzător a fost elaborat 
urmare a dificultăților întâmpinate de inspectorii 
Inspectoratului Ecologic de Stat (IES), Agenției pentru 
Geologie și Resurse Minerale (AGRM) și  Serviciului 

Piscicol (SP) în domeniul controlului asupra  poluării 
mediului și gestionării durabile a resurselor naturale și 
a recomandărilor expuse în Hotărârea Curții de Conturi 
nr. 39 din 15.07.2013 privind Raportul auditului 
performanţei “Au implementat autorităţile abilitate un 
mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în 
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vederea gestionării eficiente şi raţionale a resurselor 
minerale utile ale Republicii Moldova?” 

Protecția mediului  constituie o prioritate naţională, 
ce vizează condiţiile de viaţă şi sănătate a populaţiei, 
realizarea intereselor ei economice. 

Inspectoratul Ecologic de Stat  deţine 
responsabilităţi legale cu privire la controlul calităţii şi 
cantităţii anumitor categorii de resurse naturale şi a 
factorilor de mediu, care influenţează şi vor influenţa în 
mod direct asupra vieţii umane, iar asigurarea 
protecţiei mediului natural şi folosirea raţională a 
resurselor naturale reprezintă principala modalitate 
prin care se dă valoare şi conţinut securităţii ecologice 
a Republicii Moldova. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind controlul 
de stat asupra activităţii de întreprinzător 
Inspectoratului Ecologic de Stat i s-au atribuit 
competențe care, conform legislației în vigoare țin de 
AGRM și SP, fapt ce constituie un impediment în 
executarea atribuțiilor pentru ultimele.  

Astfel, conform Anexei la Legea nr.131 din 
08.06.2012, AGRM nu este inclusă în lista organelor 
abilitate cu dreptul de a iniţia controale în domeniile 
menţionate, acest rol fiindu-i atribuit IES, care, 
conform Codului subsolului, nu este abilitat cu astfel de 
funcţii. 

 În această ordine de idei, se denotă că prevederile 
Legii nr.131 din 08.06.2012 nu sînt armonizate la 
prevederile Codului subsolului. Mai mult decât atât, 
deoarece AGRM nu este inclusă ca organ de control în 
Anexa respectivă la Legea nr.131 din 08.06.2012, 
această instituție, pentru fiecare control care urmează 
a fi efectuat la beneficiarii de subsol, solicită de la IES 
acordarea mandatelor pentru a-şi putea exercita 
acţiunile de control de sine stătător, cu toate că aceste 
2 structuri se află la acelaşi nivel de subordonare 
Ministerului Mediului, ambele exercitând funcţii de 
control în domeniile specifice acestora. 

  Odată cu punerea în aplicare a Legii nr.131 din 
08.06.2012 procesul de iniţiere şi organizare a 
controalelor în cadrul AGRM se implementează cu 
dificultăţi, acesteia fiindu-i restrânse competenţele 
delegate în domeniul controlului de stat asupra folosirii 
raţionale şi protecţiei subsolului, precum şi 
supravegherea minieră de stat, conform Codului 
subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009. 

În conformitate cu prevederile art. 11, art.74, art.75 
şi art.76 ale Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 
şi în conformitate cu prevederile Regulamentului 
AGRM aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.485 din 
12.08.2009, ultima este autoritatea centrală din 
subordinea Ministerului Mediului investită cu funcţia 
de control geologic de stat şi supraveghere minieră de 
stat, care nu presupune verificarea în sine activităţii de 
antreprenor desfăşurată de către beneficiarii 
subsolului, ci doar modul de valorificare a subsolului şi 
protecţie a acestuia. 

Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 7 
lit.e) a Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul 
piscicol, pescuitul şi piscicultura, autoritatea centrală 
abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu 
protecţia mediului exercită prin intermediul Serviciului 
Piscicol, supravegherea de stat asupra respectării legii 
menționate, a altor acte normative în obiectivele 
acvatice piscicole naturale.  

Reieşind din faptul, că conform prevederilor Legii nr. 
149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi piscicultura, resursele biologice acvatice 
naturale constituie obiectul exclusiv al proprietăţii 
publice a statului, ele pot fi transmise agenţilor 
economici și persoanelor fizice doar în folosinţă. Statul, 
prin intermediul Serviciului Piscicol în scopul asigurării 
raţionale şi durabile, precum şi asigurării protecţiei 
acestora, are dreptul, şi chiar obligaţia, să verifice 
modul de folosire a resurselor biologice acvatice de 
către beneficiari într-un regim facil, cu respectarea 
drepturilor beneficiarilor. 

În scopul executării drepturilor şi funcţiilor stabilite 
de legislaţia în vigoare, SP trebuie să se adreseze IES 
pentru eliberarea mandatului şi deciziei de control, 
pentru efectuarea controalelor, situaţie care complică 
procedura de control.  

Prin urmare, în cazul desfăşurării măsurilor de 
combatere a braconajului piscicol, pescuit ilicit, 
efectuarea lucrărilor neautorizate de extragere a 
zăcămintelor minerale utile din albiile râurilor, 
captarea neautorizată a apei şi alte activităţi 
desfăşurate de agenţi economici şi persoane fizice, SP 
pentru efectuarea controlului inopinat, este obligat să 
respecte procedura îndelungată de solicitare şi 
obţinere a mandatului şi deciziei de control, fapt care 
favorizează prejudicierea mediului şi statului, precum şi 
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încălcarea în continuu a legislaţiei de mediu de către 
agenţii economici şi persoane fizice, fără a putea fi traşi 
la răspundere conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.  

În contextul celor menţionate, considerăm oportun 
includerea  Agenției pentru Geologie și Resurse 
Minerale și Serviciului Piscicol în lista organelor 

abilitate cu dreptul de a iniţia controale în domeniul 
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale. 

Implementarea proiectului de lege nu necesită 
mijloace financiare din bugetul public naţional. 

Puteți trimite sugestiile și comentariile Dvs dnei 
Veronica Josu, la adresa de mail josu@mediu.gov.md 
sau la telefonul +373 22 20. 45. 35. 

 

/MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INFRASTRUCTURII ALIMENTARE CONSULTĂ/ 
 

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind casarea plantaţiilor perene 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 21 aprilie 2015 
 

Urmare a examinării documentelor prezentate de 
Consiliile raionale, municipale şi de Comitetul Executiv 
al unităţii teritorial autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 
referitoare la casarea plantaţiilor perene, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind 
modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 705 din 20 octombrie 1995, Ministerul constată 
următoarele.  

Materialele înaintate de autorităţile nominalizate 
corespund cerinţelor stipulate în Regulamentul sus - 
menţionat. Plantaţiile perene pe o suprafaţă totală de –
2432,09 ha, inclusiv: plantaţii pomicole – 2390,27 ha, 
plantaţii de nuc – 30,69 ha, plantaţii de arbuşti fructiferi 
– 2,1 ha şi plantaţii de dud – 9,03 ha, se propun spre 
casare ca urmare a gradului avansat de goluri,  
termenelor de exploatare efectivă expirat şi afectării 
avansate de boli şi dăunători.  

Conform devizului-cadru de cheltuieli, elaborat de 
Î.S. " Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţire Funciară”, 
Chişinău 2014, pentru defrişarea unui hectar de 
plantaţii perene sunt necesare cca 20,42 mii lei, sursele 
financiare necesare pentru defrişarea suprafeţei de 
2432,09 ha de plantaţii perene constituind  49663,3 mii 
lei. 

Aprobarea proiectului nominalizat, coordonat cu 
organele administraţiei publice centrale de specialitate, 
va permite efectuarea defrişării pomilor şi reducerea 
focarelor de agenţi patogeni a plantelor pomicole, 
pregătirea terenurilor eliberate pentru a fi incluse în 
circuitul agricol.       

Persoana responsabilă de executoarea proiectului 
este M. Grama, căreia îi puteți comunica sugestiile Dvs 
la telefonul 022- 210-136. 

 
  

Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii  nr. 228 din  23.09.2010 cu privire la 
protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 21 aprilie 2015 

 
Proiectul de lege cu privire privind modificarea şi 

completarea Legii  nr. 228 din  23.09.2010 cu privire la 
protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară se referă 

la controale şi proceduri fitosanitare de control la 
importul anumitor plante, produse vegetale sau alte 
obiecte este elaborat în conformitate cu cerinţele 

Acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător 
dintre Republica Moldova şi UE. 

Scopul proiectului: Prezentul proiect de lege va fi 
baza juridică privitor la organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţă Alimentelor 
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referitor la controale şi procedurile fitosanitare de 
control la importul anumitor plante, produse vegetale 
sau alte obiecte. 

Proiectul de lege în cauză va asigura un cadru 
normativ conform cerinţelor comunitare care va 
proteja şi garanta măsurile şi activităţile de protecţie 
împotriva apariţiei sau introducerii pe teritoriul 
Republicii Moldova din alte ţări, a anumitor plante, 
produse vegetale, inclusiv prin intermediul bunurilor 
conexe supuse regimului de carantină fitosanitară ce 
tranzitează teritoriul ţării, a organismelor dăunătoare. 

Necesitatea elaborării şi promovării proiectului de 
lege în cauză este condiţionată de necesitatea 
adoptării unor reglementări conform rigorilor 
europene. Astfel, proiectul de lege nominalizat a fost 
armonizat cu următoarele acte normative europene: 

1. Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 
de stabilire a condiţiilor minime pentru desfăşurarea 
controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de 
inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, cu 
privire la plante, produse vegetale sau alte produse 
provenind din ţări terţe. 

2. Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 
octombrie 2004 privind controalele de identitate şi 
controalele de sănătate ale plantelor, produselor 
vegetale şi altor obiecte incluse în partea B din anexa  
V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi 
efectuate în alt loc decât punctul de intrare în 
Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, şi de 
stabilire a condiţiilor care reglementează aceste 
controale. 

3. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 
11 octombrie 2004 de stabilire a condiţiilor specifice 
privind mijloacele de probă solicitate şi criteriile 
referitoare la tipul şi nivelul de reducere a controalelor 
fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau 
alte obiecte enumerate la anexa V partea B la Directiva 
2000/29/CE a Consiliului. 

4. Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în 
Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor 
sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în 
Comunitate. 

La elaborarea proiectului de lege au fost luate în 
consideraţie, de asemenea, prevederile cu privire la: 

- efectuarea controalelor fitosanitare la sediul şi 
locul producătorului şi/sau exportatorului; 

- cerinţe speciale privind importul şi exportul 
plantelor şi produselor vegetale; 

- organizarea controalelor şi inspecţiilor fitosanitare 
oficiale, inclusiv în comun cu reprezentanţii 
autorităţilor publice de profil din state străine, 
colaborarea internaţională în domeniu; 

- condiţiile speciale de introducere în ţară a 
anumitor plante şi produse vegetale sau alte obiecte; 

- măsurile operative de informare interstatală 
privind starea fitosanitară; 

- soluţionarea situaţiilor fitosanitare excepţionale; 
- cooptarea de experţi independenţi pentru 

efectuarea de controale fitosanitare în ţară şi 
străinătate; 

- acoperirea financiară a controalelor şi inspecţiilor 
fitosanitare, efectuate de către experţi independenţi, 
în procesul importului şi exportului plantelor şi 
produselor vegetale etc. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării 
principiilor din legislaţia fitosanitară a Uniunii 
Europene se preconizează a fi: 

- întărirea controalelor şi procedurilor fitosanitare 
de control la importul anumitor plante, produse 
vegetale sau alte obiecte; 

- controlul reziduurilor de pesticide în plante, 
produselor vegetale sau articolelor reglementate; 

- îmbunătăţirea sistemului informatic naţional ; 
- alinierea activităţii laboratoarelor de specialitate 

la metodele de analiză folosite în UE; 
- introducerea sistemelor de taxe/tarife pentru 

inspecţia fitosanitară, pentru controlul calităţii 
pesticidelor, controlul reziduurilor de pesticide în 
plante, produselor vegetale sau articolelor 
reglementate; 

 - instruirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale 
a specialiştilor în domeniul fitosanitar. 

În acest context, considerăm că adoptarea acestui 
proiect de lege va facilita implementarea legislaţiei 
naţionale în domeniul siguranţei alimentelor, 
armonizată cu cea europeană şi va deveni o garanţie în 
asigurarea libertăţii comerţului. 

Puteți comunica sugestiile Dvs. Domnului Mihai 
Mocanu la telefonul (0) 22. 210.297. 
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