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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 CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii cu privire la
modificarea Anexei la legea nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate
care distrug stratul de ozon
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 12 decembrie 2019
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului inițiază, începînd cu data de 2 decembrie 2019,
consultări publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului
privind aprobarea proiectului legii cu privire la
modificarea Anexei la legea nr. 852/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon.
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea
actului normativ menționat este determinată de
operarea modificărilor în Legea nr. 852/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon și necesitatea
aducerii în concordanță a acesteia cu actele legislative
aprobate recent: Legea nr.275/2018 pentru modificarea
Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor, Legea nr.277/2018 privind
substanțele chimice, Hotărîrea Guvernului nr.589/2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea
mecanismului de repartizare a contingentelor anuale
pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.
De asemenea, operarea modificărilor în Legea nr.

852/2002 reiese și din necesitatea implementării
prevederilor Protocolului de la Montreal, ratificat de
Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.
966/1996 cu privire la aderarea Republicii Moldova la
Convenția pentru protecția stratului de ozon și la
Protocolul referitor la substanțele care distrug stratul de
ozon.
Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă a
acestuia pot fi consultate pe portalul web
www.particip.gov.md,
la
secțiunea
dedicată
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Obiecțiile și recomandările pe marginea
proiectului de act normativ inițiat, pot fi expediate în
termen de 10 zile lucrătoare, la adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: or.
Chișinău, str. Constantin Tănase 9, către Maia Guțu,
Consultant superior Secția Politici de Aer și Schimbări
Climatice Ministerul Agricuturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului;
la
adresele
de
e-mail:
cristina.arseni@madrm.gov.md
sau
maia.gutu@madrm.gov.md, sau la telefonul 022-204580.

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la interzicerea exportului masei lemnoase
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 12 decembrie 2019
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la
interzicerea exportului masei lemnoase este elaborat în
scopul reglementării activității comerciale externe cu
produse lemnoase și, totodată, în vederea stimulării
dezvoltării economiei naționale prin promovarea
activității comerciale externe, precum și „reanimării”
întreprinderilor de prelucrare a lemnului din țară, ceea
ce va asigura suportul financiar al activității, în primul
rând al întreprinderilor de stat cu capital integral public,
aflate în subordinea Agenției „Moldsilva”.

Proiectul hotărârii Guvernului stabilește măsuri
privind interzicerea exportului masei lemnoase doar la
poziția tarifară 4403 „Lemn brut, chiar cojit, curățat de
ramuri sau ecarisat”. Astfel, prin aprobarea proiectului
prezentei hotărîri de Guvern și abrogarea Hotărîrii
Guvernului nr. 664/2016 va fi posibilă o dezvoltare
economică și financiară considerabilă, din simple motive
că, interdicțiile la pozițiile tarifare pentru masa
lemnoasă au micşorat volumul de producție, rezultată
de la activitățile de debitare și prelucrare a lemnului.
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De asemenea, va fi posibilă reluarea exportului de
semifabricate tăiate, cherestea tivită, dulapi și țăruși
prismatici specii frasin, stejar, etc., ce va contribui la
sporirea considerabilă a volumului de producție marfă
fabricată din lemn, prin crearea în acest scop a noi locuri
de muncă pentru populația din regiunile rurale ale țării,
îmbunătățind starea socială a populației. În același timp
profitul obținut urmând a fi direcționat pentru
modernizarea
secțiilor/sectoarelor,
inclusiv
achiziționarea tehnicii, uneltelor, utilajelor și accesoriilor
performante pentru prelucrarea lemnului, precum și
implementarea noilor tehnologii de prelucrare a masei
lemnoase.
O mare parte din venituri urmează să fie
direcționate pentru finanțarea activităților de gestionare
și protecție a ariilor naturale protejate de stat,

amplasate în fondul forestier de stat și aflate la
autogestiune.
Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă a
acestuia pot fi consultate pe portalul web
www.particip.gov.md,
la
secțiunea
dedicată
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului hotărîrii de Guvern urmează a fi expediate
pînă în data de 12.12.2019 la adresa poștală al
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
(MD-2005; mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9),
și/sau
la
adresa
electronică
:
cancelaria@madrm.gov.md.
Persoana responsabilă: dna Ala Rotaru, consultant
superior, Direcția politici în domeniul biodiversității, tel.:
(022)
204
537,
ala.rotaru@madrm.gov.md.

Proiectul hotărîrii 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: 10 decembrie 2019
Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea
hotărîrii Guvernului nr. 418 din 21.08.2019 cu privire la
efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020
este elaborat în scopul luării măsurilor de prevenire
pentru contracararea, răspândirii tot mai frecvente, a
Pestei Porcine Africane pe teritoriul țării, și supunerii
riscului sănătății populației, pierderilor economice, etc.,
astfel cum este stabilit și în 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.
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 vânatului (vulpi- purtători de rabie; șacali care este o specie invazivă declarată la nivel european).
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 răspândire a acestei
boli.
Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă a
acestuia pot fi consultate pe portalul web
www.particip.gov.md,
la
secțiunea
dedicată
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului hotărîrii de Guvern urmează a fi expediate
pînă în data de 10.12.2019 la adresa poștală a
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
(MD-2005; mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9),
și/sau
la
adresa
electronică
:
cancelaria@madrm.gov.md.
Date de contact a persoanelor responsabile de
procesul inițiat: dl Ion Grati, consultant superior,
Direcția politici în domeniul biodiversității, tel.: (022)
204
537,
sau
la
adresa
de
e-mail
ion.gratii@madrm.gov.md.
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați
din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 20 decembrie 2019
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului inițiază, îcepînd cu data de 05.12.2019,
elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de
compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea
și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de
alimentare cu produse petroliere, care transpune
Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind
controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV)
rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția
acestora de la terminale la stațiile de distribuție a
carburanților.
Necesitatea elaborării proiectului reiese din
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova și UE, art. 87, Capitolul 16
”Mediul înconjurător”, care prevede realizarea
acțiunilor ce vizează conservarea, protejarea,
îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția
sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor
naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional
pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel
regional sau global, inclusiv în domeniul calității aerului.

Totodată, în conformitate cu pct. 11, 2) din
Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în
procesul de fundamentare a proiectelor de acte
normative, se plasează pentru consultări publice Analiza
Impactului de Reglementare asupra Activității de
Întreprinzător (AIR) a proiectului menționat.
Documentele relevante (Anunțul de inițiere și
Analiza Impactului de Reglementare) pot fi consultate
pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului: www.madrm.gov.md, la secțiunea
Transparență decizională, Anunţuri de iniţiere a
elaborării deciziilor.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului hotărîrii Guvernului cît și a AIR pot fi
expediate pînă pe data de 20.12.2019, la adresa
electronică: victoria.jacot@madrm.gov.md sau pe
suport de hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str.
Constantin Tănase, 9. Pentru informații suplimentare:
telefon 022 204 580.
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