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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
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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 sanitarveterinară;

- 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
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cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica
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 inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.418 din 21.08.2019 cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul
de vînătoare 2019-2020
Termen limită deprezentarea recomandărilor: nu este indicat
În conformitate cu prevederile art.9 al Legii
nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.418 din 21.08.2019 cu privire
la
efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020.
Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în
temeiul punctului 34 din anexa nr. 1 la Legea regnului
animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688).
Conform pct. 34 din Regulamentul menționat, în
caz de necesitate, modificarea termenelor de vînătoare,
stabilirea anuală a limitelor de recoltare a vînatului sau
interzicerea vînatului unor specii de animale se
efectuează prin hotărîre a Guvernului.
Prevederile proiectului vor condiționa necesitatea
reglementării efectivelor de mistreț în ariile naturale
protejate de stat din fondul forestier, unde aceste
teritorii sunt suprapopulate, precum și extragerea
dăunătorilor vînatului (șacali – specie invazivă și vulpi).

Menținerea populațiilor de mistreț într-o structură
optimă ar reduce riscul distrugerii suprafețelor
regenerate natural, culturilor agricole limitrofe fondului
forestier, migrarea mistrețului în zonele infectate cu
pestă porcină africană și ulterioara răspîndire a acestei
boli. Realizarea Planului măsurilor pentru combaterea și
prevenirea pestei porcine africane pe teritoriul
Republicii Moldova, aprobat în cadrul ședinței Comisiei
Pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 12
august 2019.
Propunerile și recomandările Dvs urmează a fi
expediate în format electronic, la următoarele adrese
de e-mail: madrm@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 Dumitru GORELCO, șef, Direcția
politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel.: (022)
204 511; dumitru.gorleco@madrm.gov.md.

6

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
CONSULTĂ PROIECTE DE DOCUMENTE
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea
normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de
management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 29 noiembrie 2019
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la
aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Codului internațional de
management pentru siguranța exploatării navelor și
pentru prevenirea poluării (Codul ISM), transpune
prevederile Regulamentului (CE) Nr. 336/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie
2006 privind aplicarea Codului Internațional de
Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al
Consiliului.
Textul proiectului de Hotărâre de Guvern poate fi
consultat pe portalul www.particip.gov.md, la secțiunea
dedicată Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Recomandările părților interesate cu privire la
acest document pot fi expediate până la data de 29
noiembrie către Nicolae MALIC, Consultant principal,
Serviciul Transport Naval, tel. (022) 250 549, e-mail:
nicolae.malic@mei.gov.md.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU CONSULTĂ
Consultare publică cu privire la modificarea „Regulamentului privind întreţinerea
animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău" și a „Regulamentului
privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără
supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău"
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 6 decembrie 2019
Direcția generală locativ - comunală și amenajare
iniţiază consultarea publică pentru introducerea de noi
modificări și propuneri în „Regulamentul privind
întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân din
municipiul Chişinău" şi „Regulamentul privind
capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor
şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din
municipiul Chişinău".
Regulamentele au drept scop asigurarea securității
vieții și sănătății oamenilor, consolidarea moralității și
atitudinii umane a societății, protecția animalelor
împotriva suferințelor și decesului, urmare a
tratamentului inuman, precum și protecția drepturilor
acestora.
În legătură cu faptul că proiectul Regulamentelor
aprobate a fost depus spre examinare la Consiliul
Municipal în ianuarie 2019, în această perioadă (9 luni) sa constatat necesitatea introducerii unor modificări

pentru îmbunătățirea structurii acestuia și a unei
funcționări eficiente.
De asemenea, sunt unele lucruri ca de exemplu
adăugarea anexelor în care sunt stipulate tabele şi
anchete pentru evidenta animalelor prinşi, adăpostiţi,
sterilizaţi si altele.
Totodată, s-a acumulat experiență necesară privind
asigurarea transparenței, aceasta fiind necesară de a fi
inclusă în Regulament.
În acest context, vor fi iniţiate consultări publice pe
marginea acestor modificări. Proiectul modificărilor şi
nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială:
www.chisinau.md.
Recomandările pe marginea proiectului supus
consultării publice pot fi expediate până pe data de
06.12.2019,
pe
adresa
de
e-mail:
regulament.22decembrie@gmail.com. Persoana de
contact: Vasile Efros, Direcția generală locativ –
comunală și amenajare, tel. (022) 242501, (022) 241190.
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