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Acest buletin informativ electronic este elaborat de către Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul 
proiectului „Lobby și advocacy - pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”,susținut de 
Programul de Granturi pentru susținerea inițiativelor democratice al AmbasadeiStatelor Unite în 
Republica Moldova. 
 
Buletinul informativ electronic este elaborat și difuzat săptămânal pentru reprezentanții societății 
civile, precum și pentru alte părți interesate, în vederea diseminării informației privind procesele 
consultative în domeniul protecției mediului.  
 
 
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.madrm.gov.md/  
Coordonator: Elena Scobioală, mem@mem.md, scobioalae@gmail.com 
Responsabil de ediție: Silvia Ursul, mem@mem.md 
Adresa: RM, Chișinău, str. S. Lazo 13, MD-2004, tel:022 237149 
 

http://www.particip.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
mailto:mem@mem.md
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

În orice țară, guvernanța de mediu ține direct de securitatea statului, iar procesele care 

asigură o bună guvernanță de mediu (elaborarea, modificarea și implementarea politicilor publice 

cu un anumit impact asupra resurselor naturale) necesită o implicare masivă, profesională și 

proactivă a societății civile.  

La baza implicării civile este informarea continuă, care permite ulterior 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 delegarea împuternicirilor 

reprezentanţilor publicului  interesat, la  şedinţele organelor  decizionale, asigură ca  în decizia  

respectivă să  fie reflectate competent rezultatele participării publicului. 

Pe de altă parte, societatea civilă trebuie informată permanent despre evoluția politicilor 

publice în domeniul mediului, pentru a putea la rândul său oferi recomandări sau exercita 

presiune colectivă pentru a opri unele procese degenerative în guvernarea mediului și alte 

domenii conexe care au impact asupra resurselor naturale. 

Pentru a asigura informarea societății civile și pentru a asigura o comunicare între autorități 

și societate cu privire la problemele de mediu care amenință guvernanța durabilă și democratică 

a mediului, Mișcarea Ecologistă din Moldova va elabora, publica și disemina un buletin informativ 

menit să prezinte factorilor interesați toate proiectele de politici publice în domeniul protecției 

mediului. Acest buletin reprezintă un instrument care va facilita procesul de monitorizare și 

evaluarea 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 AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR

  

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la 
aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative 

 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 29 noiembrie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului inițiază, începînd cu data de 14 noiembrie 
2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu 
privire la aprobarea proiectului de lege privind 
modificarea unor acte legislative. 

Prezentul proiect de lege este elaborat în temeiul 
art.34, alin.(2) din Legea nr.306/2018 privind siguranța 
alimentelor. 

De asemenea, proiectul vine în executarea poziţiei 
181 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea 
Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr.1472 din 30 decembrie 2016.  

Completările și modificările operate prin prezentul 
proiect de lege vizează următoarele acte normative: 

- Legea nr.420/2006 privind activitatea de 
reglementare tehnică; 

- Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-
veterinară; 

-  Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice; 

- Legea nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale 
pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind 
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu 
normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor; 

- Legea nr.279/2017 privind informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare; 

- Legea nr.296/2017 cu privire la Cerințele generale 
de igienă a produselor alimentare. 

Propunerile şi recomandările pe marginea 
proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 
proiectului de lege privind modificarea unor acte 
legislative iniţiat, pot fi expediate pînă pe data de 29 
noiembrie 2019, în adresa persoanei responsabile: 
Mereuță Albina, consultant principal al Direcției politici 
în domeniu medicină veterinară și siguranța alimentelor 
de origine animală la adresa de e-mail: 
albina.mereuta@madrm.gov.md, tel de contact: 022 
204 585; sau pe suport de hîrtie pe adresa Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. 
Chișinău, str. Constantin Tănase.

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru 
aprobarea Proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice 

 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 30 noiembrie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului inițiază, începînd cu data de 11 noiembrie 
2019, elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru 
aprobarea Proiectului Legii privind producţia 
agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice. 

Elaborarea proiectului de lege privind producţia 
agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice este condiționată de necesitatea aducerii 
legislației naționale în concordanță cu Regulamentul 
(UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea 

produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului. 

 Concomitent, necesitatea iniţierii elaborării şi 
adoptării proiectului de Lege sus-menționat reiese din 
prevederile art. 68, lit. (f) din Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
din 27.06.2014, ratificat prin Legea nr.112 din 
02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014 nr. 185- 199, art. 422), precum şi în conformitate 
cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica 

mailto:albina.mereuta@madrm.gov.md
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Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 
decembrie 2016. 

Propunerile şi recomandările pe marginea 
proiectului de Lege iniţiat, pot fi expediate pînă pe data 
de 30 noiembrie 2019, în adresa persoanei 

responsabile: Marcela Stahi, șef serviciu, Serviciul 
producție ecologică și produse cu denumire de origine, 
e-mail: marcela.stahi@madrm.gov.md; sau pe suport de 
hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin 
Tănase 9, tel:  022-204-524.

. 

 

Anunț privind inițiativa demarării procesului de elaborare  
a cadrului normativ secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018

 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: nu este indicat 
 

În scopul concordării prevederilor actelor 
normative în vigoare cu normele noii Legi a vînătorii și 
fondului cinegetic nr. 298 din 30.11.2018, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, 
art. Nr. 135), inclusiv reieșind din necesitatea 
implementării noul act legislativ care servește drept 
bază legală de protecție, conservare și folosință 
rațională a faunei de interes cinegetic, precum 
drepturile persoanelor și societăților privind practicarea 
vânătorii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
100/2017 cu privire la actele normative,ANUNȚĂ 
instituțiile și publicul interesat despre inițiativa 
demarării procesului de elaborare a cadrului normativ 
secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic 
nr.298/2018. 

 Astfel, în temeiul art.34 din Legea nr.298/2018 
pentru formularea propunerilor, privind aducerea 
legislației în vigoare în concordanță cu legea 
menționată, inclusiv și în temeiul altor articole din 
Legea menționată, precum art. 6, 7, 8, 23, rezultă 
necesară elaborarea și aprobarea actelor normative 
necesare implementării acesteia. 

În scopul asigurării principiului transparenței și 
participativ al publicului interesat în luarea deciziilor pe 
domeniul de competență, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, invită și îndeamnă 
implicarea în procesul de dezvoltare a cadrului 
normativ, în vederea obținerii rezultatului obiectiv și 
durabil aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 Crearea cadrului normativ specific acestui domeniu 
își propune: 

 condiționarea gestionării eficiente și folosirea 
rațională a resurselor cinegetice ale Republicii 
Moldova, precum și 

 armonizarea intereselor utilizatorilor terenurilor în 
scopul asigurării echilibrului ecologic, 

 stabilirea respectării limitelor de vînătoare, 

 stabilirea controlului eficient al vînătorii și 
conservarea diversității biologice naționale, 

 asigurarea protecției drepturilor și intereselor 
gestionarilor faunei de interes cinegetic, cât și celor ale 
vînătorilor, 

 păstrarea și promovarea tradițiilor naționale de 
vînătoare și a eticii vânătorești. 

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, în calitate de autoritate 
competentă responsabilă de promovarea politicelor de 
protecție a mediului și resurselor naturale, propune 
transmiterea în scris a sugestiilor, comentariilor 
justificate, care urmează a fi luate în considerație la 
elaborarea și promovarea ulterioară a actelor 
normative secundare menționate. 

Propunerile și recomandările Dvsurmează a fi 
expediate în format electronic, la următoarele adrese 
de e-mail: madrm@madrm.gov.md sau   
ion.grati@madrm.gov.md, inclusiv pe suport de hârtie 
la adresa poștalăa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului:MD-2005, mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase 9, MADRM. 

Date de contact a persoanelor responsabile de 
procesul inițiat: dl Ion GRATI, consultant superior, 
Direcția politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel. 
(022) 204 537;dl Dumitru GORELCO, șef, Direcția politici 
în domeniul biodiversității,MADRM; tel.: (022) 204 511; 
dumitru.gorleco@madrm.gov.md.  

 

mailto:marcela.stahi@madrm.gov.md
mailto:madrm@madrm.gov.md
mailto:ion.grati@madrm.gov.md
mailto:dumitru.gorleco@madrm.gov.md

