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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 non-
guvernamentale (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 ,  www.maia.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 Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea 
și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi 

piscicultura 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 iulie 2015
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 22 
iunie 2015, iniţierea consultărilor publice asupra 
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
proiectului de lege privind modificarea și completarea 
Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi piscicultura.  

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cadrului 
normativ în domeniul protecției resurselor biologice 
acvatice. 

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din 
examinarea rapoartelor cu privire la starea resurselor 
biologice acvatice elaborate de către instituțiile științifice 
din domeniu. 

Beneficiarii proiectului sunt instituțiile dinsubordinea 
ministerului, instituțiile științifice, persoanele fizice și 
juridice care practică pescuitul industrial comercial, în 
scop științific și de control, sportiv și amator. 

 

 
Rezultatul scontat ca urmare a aprobării proiectului, 

este facilitarea controlului asupra respectării legislației 
privind protecția resurselor biologice acvatice, cît și 
îmbunătățirea măsurilor cu privire la combaterea 
braconajului piscicol.   

Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii 
Guvernului sus-menţionată, pot fi expediate pînă pe data 
de 15 iulie 2015 în adresa dlui Andrei Ursache, șef Secție 
resurse de apă, sol, subsol, Ministerul Mediului, la adresa 
electronică: ursache@mediu.gov.md, la nr. de telefon 
(022) 204-513, sau la adresa: mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, bir. 526, Ministerul Mediului. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
proiectului de lege privind modificarea și completarea 
Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi piscicultura şi nota informativă sunt 
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului Mediului: 
www.mediu.gov.md/ la rubrica „Transparenţa 
decizională”, sau la sediul Ministerului Mediului situat pe 
adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9. 

   
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 
888 din 6 iunie 2008 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 iulie 2015 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 

13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 22 
iunie 2015, iniţierea consultărilor publice asupra 
proiectului Hotărîrii Guvern ului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr               

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cadrului 
normativ în domeniul autorizării pescuitului în 
obiectivele acvatice piscicole naturale. 

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din 
experiența ministerului în domeniul autorizării 
pescuitului. 

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice și 
juridice care practică pescuitul industrial comercial, în 
scop științific și de control, sportiv și amator. 

Rezultatul scontat ca urmare a aprobării este 
facilitarea autorizării pescuitului de orice tip în bazinele 
acvatice piscicole naturale.  
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Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii 
Guvernului sus-menţionată, pot fi expediate pînă pe 
data de 15 iulie 2015 în adresa dlui Andrei Ursache, șef 
Secție resurse de apă, sol, subsol, Ministerul Mediului, 
la adresa electronică: ursache@mediu.gov.md, la nr. de 
telefon (022) 204-513, sau la adresa: mun. Chişinău, 
str. Cosmonauţilor 9, bir. 526, Ministerul Mediului. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 

din 6 iunie 2008 privind autorizarea pescuitului în 
obiectivele acvatice piscicole naturale şi nota 
informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a 
Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md/ la rubrica 
„Transparenţa decizională”, sau la sediul Ministerului 
Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9. 

 
 

/MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE CONSULTĂ/ 
 

Proiectul Legii solului 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  16 iulie 2015 
 

Proiectul Legea solului este elaborat în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1415 din 
19.12.2001, cu privire la aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a Republicii Moldova pe termen mediu, 
Programul National și Planul de Acțiuni SCERS Hotărârii 
Curții de Conturi nr. 38 din 15.07.2014 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova 2014, nr. 256-260 din 
29.08.2014, pct. 37) cu privire la Raportul auditului 
mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor 
agricole și necesitatea completării cadrului juridic cu 
cerințele privind conservarea, reproducerea, 
valorificarea potențialului de producție și utilizarea 
rațională a solurilor. Se cere menționat faptul că actele 
legislative și normative în vigoare, precum și Codul 
Funciar, nu conțin cerințe speciale privind valorificarea 
rațională a resurselor de sol și protecția solurilor. 

Principiile de bază a prezentului proiect de Lege 
prevede că solul este principala bogăție a statului și un 
bun al tuturor. 

Prezentul proiect de Lege nominalizează autoritatea 
publică centrală responsabilă de gestionarea resurselor 
de sol în persoana MAIA. 

  Totodată, în conformitate cu proiectul prezentei 
Legi este preconizată crearea Agenda Naționala 
„Solurile Moldovei" în baza unei structuri specializate 
din subordine. Aceasta va promova și monitoriza 
activitățile privind protecția, conservarea,   ameliorarea 
solului, va asigura asistența tehnică deținătorilor și 
utilizatorilor de terenuri în domeniul utilizării durabile a 

solurilor, va crea și întretine baza de date vizând 
calitatea resurselor de sol,  va asigura supravegherea 
din partea statului asupra resurselor de sol. 

 În proiectul de Lege sunt stabilite obligațiile 
generale și cele speciale ale deținătorilor de terenuri în 
domeniul protecției, conservării și ameliorării, precum 
și protecția solului contra diverselor forme de poluare, 
regimul rezervațiilor de resurse ale solului, 
reglementarea scoaterii din folosință agricolă sau silvică 
a solurilor productive. 

Prezentul proiect de Lege delimitează 
împuternicirile, stabilește obligațiile Autorității 
Administrației Publice Centrale pentru resursele 
naturale și mediului înconjurător, precum și 
Autorităților Publice Centrale (Ministerul Sanătății, 
Ministerul Apării, Ministerul Educației), locale, precum 
și obligatiile persoanelor fizice și juridice în domeniul 
utilizării durabile și al monitoringului solului. 

Astfel, adoptarea prezentului proiect de Lege va 
asigura cadrul juridic, instituțional și informațional 
necesar pentru asigurarea protecției, conservării și 
utilizării durabile a resurselor de sol. 

Proiectul Legii Solului este disponibil pe site-ul 
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 
(www.maia.gov.md) la secțiunea Transparență 
decizională, compartimentul Proiecte în discuție. 
Sugestiile Dvs. Pot fi comunicate lui lurie Senic, la 
numărul de telefon 0 22 11 40, până pe data de 16 iulie 
2015. 
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/MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CONSULTĂ/ 
 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului 
de implementare dintre Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Agenția Nucleară și Pentru Deșeuri Radioactive a 

Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului al României privind cooperarea în domeniul 
gestionării deșeurilor radioactive 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 09 iulie 2015 

 
Având în vedere dialogul existent între Serviciul 

Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și 
Agenția Nucleară și Pentru Deșeuri Radioactive a 
Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului al 
României precum și necesitatea de a acționa pentru o 
relație în spiritul bunei vecinătăți și dorința de a 
implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea 
domeniului gestionării deșeurilor radioactive, s-a 
convenit asupra semnării Acordului sus numit între cele 
două entități.  

Aprobarea Acordului în cauză este determinată de 
necesitatea dezvoltării unei colaborări continue și 
complexe între Republica Moldova și România în 
domeniul cercetării, gestionării deșeurilor radioactive, 
creării strategiilor privind gestionarea deșeurilor 
radioactive,  dezvoltării și administrării  depozitelor 
pentru deșeurile radioactive cu nivel scăzut și 
intermediar de activitate radiologică, dezafectării 
instalațiilor nucleare și radiologice, instruirea resurselor 
umane, etc. 

În aceste condiții, părțile își pun ca scop prioritar 
crearea și păstrarea unui sistem de relații bilaterale 
stabile și efective, bazate pe principiile și normele 
dreptului internațional.  

Astfel, cooperarea în domeniul gestionării în 
siguranță a deșeurilor radioactive va  facilita 
consolidarea eforturilor ce va  duce la asigurarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor, 
mediului, fără a impune responsabilități nejustificate 
pentru generațiile viitoare. 

Prezentul proiect de Acord este un instrument de 
colaborare bilaterală între Agenția Nucleară și pentru 
Deșeuri Radioactive al României și Serviciul Protecției 
Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova axat pe 

consolidarea cooperării în domeniul gestionării 
deșeurilor radioactive. Proiectul Acordului respectiv nu 
contravine altor instrumente internaționale intrate în 
vigoare pentru Republica Moldova, iar în urma semnării 
acestuia va fi creat cadrul necesar aplicării 
angajamentelor internaționale, ce reies din Convenția 
comună privind managementul în siguranță al 
combustibilului uzat și managementul în siguranță al 
deșeurilor radioactive cît și Directiva 2011/70 
EUROATOM a Consiliului Europei din 19 iulie 2011 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive. Prevederile Acordului 
vor consolida capacitățile Republicii Moldova în 
domeniul GDR și vor contribui la apropierea de 
legislația Uniunii Europene de specialitate. 

Părțile vor activa şi vor menține o cooperare 
strînsă, în special în vederea: extinderii şi consolidării 
colaborării în domeniul gestionării deșeurilor 
radioactive: fortificării capacităților tehnice și umane 
pentru caracterizarea, tratarea și condiționarea 
deșeurilor radioactive, dezvoltării programelor de 
monitorizare a radioactivității, cercetării-dezvoltării în 
domeniul gestionării deșeurilor radioactive. 

 Acordul dat nu va necesita implicarea altor părți 
decît reprezentanții părților menționate. 

Republica Moldova va realiza prevederile 
Acordului  privind cooperarea în domeniul gestionării în 
siguranță a deșeurilor radioactivele în dependență de 
disponibilitatea fondurilor respective, personal și 
resurse. 

În același timp, Republica Moldova va putea aplica 
la mijloacele financiare ale României destinate 
proiectelor de dezvoltare în Republica Moldova. 

Prin consolidarea capacităților în domeniul GDR, 
Republica Moldova va obține beneficii economice pe 
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termen mediu și lung. Documentele de politici rezultate 
din cooperarea realizată în cadrul acestui Acord vor 
determină dezvoltarea de viitor a domeniului GDR și vor 
oferi platforma necesară pentru atragerea fondurilor 
externe necesare pentru aceasta.  

Astfel, Republica Moldova tinde să obțină în 
rezultatul implementării acestui Acord un sistem de 
GDR conform standardelor internaționale și legislației 
Uniunii Europene, modern și dotat cu tehnologii de 
actualitate, inofensiv pentru populație și mediu. 

Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 
patru (4) ani și va intra în vigoare din data recepționării 
prin canale diplomatice a ultimei notificări, prin care 
Pârțile se informează reciproc privind îndeplinirea 
procedurilor interne necesare intrării în vigoare. 

În contextul celor menţionate mai sus, avînd în 
vedere necesitatea consolidării eforturilor  României şi 
Republicii Moldova în domeniul gestionării în siguranță 
a deșeurilor radioactiv sub toate formele ei, considerăm 
oportună aprobarea proiectului Hotărîrii de Guvern 
asupra Acordului de colaborare în domeniul gestionării 

deșeurilor radioactive între Serviciul Protecției Civile și 
Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova și Agenția Nucleară și 
Pentru Deșeuri Radioactive al Ministerului Economiei, 
Comerțului și Turismului al României și acordării 
deplinelor puteri pentru domnul Mihail Harabagiu, şef 
al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 
al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile autorităţilor 
interesate în raport cu proiectul menţionat, pot fi 
expediate în termen de 15 zile calendaristice, în adresa 
domnului Alexandru Malic, specialist al Secţiei protecţie 
medico-biologică a Direcţiei Protecţie Civilă a Serviciului 
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, la adresa 
electronică: medic@dse.md  şi la numărul de telefon: 
022 738512. 
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