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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
Cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 10 martie 2020
Codul funciar, adoptat la 25 decembrie 1991 prin
Legea nr.828-XII, este una din primele legi ale ţării ca stat
independent. Evident că practica reglementării relaţiilor
sociale apărute ca rezultat al recunoaşterii dreptului de
proprietate private asupra terenurilor, la acea etapă, era
slab dezvoltată.
Scopul principal al Codului funciar, la etapa adoptării
lui, a fost reglementarea procesului de privatizare a
terenurilor. Procesul de privatizare, împreună cu alte
activităţi aferente lui, au durat o perioadă de 10-12 ani.
În realitate, prevederile Codului funciar şi a altor acte
legislative şi normative aferente au determinat politica
Guvernului în domeniul reformei funciare pe această
perioadă de timp.
La rîndul său proprietatea privată asupra terenurilor
a dat un imbold puternic relaţiilor funciare, s-au creat
relaţii funciare noi care nu sunt prevăzute în conţinutul
Codului funciar aflat în vigoare.
Pentru a depăşi această situaţiem Codul funciar a
fost, în repetate rînduri, modificat şi completat, însă
modificările nu au fost suficiente pentru a crea un sistem
de norme coerente, clare şi predictibile. Luînd în
consideraţie cele expuse, a apărut necesitatea elaborării
şi adoptării unui Cod funciar în redacţie nouă.
Prin elaborarea proiectului Codului funciar în
redacţie nouă se urmăreşte crearea unui cadru legislativ
nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat
realităţilor actuale şi pe viitor.
De asemenea, se urmăreşte codificarea actelor
legislative ce ţine de domeniul relaţiilor funciare. Astfel,
au fost preluate norme din Legea nr.1247/1992 privind
reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare,
cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar, Legea
nr. 91/2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor (în prezent abrogată) şi Legea nr. 1 3 08/1

997 privind preţul normativ şi modul de vînzarecumpărare a pămîntului şi alte acte normative din
domeniu, care la data intrării în vigoare a actului
normative urmează a fi abrogate.
Proiectul Codului funciar instituie cadrul juridic al
Republicii Moldova în domeniul funciar şi nu contravine
principiilor de funcţionare a pieţii interne a Uniunii
Europene şi nu are ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.
Proiectul Codului înlocuieşte Codul funciar din anul
1991 şi un şir de acte normative adoptate ulterior în
domeniul relaţiilor funciare, în scopul eliminării unor
norme şi instituţii desuete şi realizării unităţii normative
în acest domeniu.
Prezentul Cod reglementează regimul juridic al
fondului funciar şi relațiile funciare care se stabilesc între
persoane, precum şi propune o nouă clasificare a
terenurilor şi modurilor de folosinţă a acestora.
Astfel, se propune crearea unui cadru legislativ nou
de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităţilor
actuale şi pe viitor şi codificarea actelor normative în
domeniu.
Textul Codului funciar, împreună cu nota informativă
și sinteza propunerilor și reclamațiilor sunt disponibile pe
portalul http://www.particip.gov.md, la secțiunea
dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la aprobarea
proiectului Codului funciar pot fi expediate până pe data
de 10.03.2020 către doamna Angela Dogotari, Șef
Serviciu politici în domeniul fondului funciar și
îmbunătățiri funciare, la telefonul 204-536 sau la adresa
de e - mail angela.dogotari@madrm.gov.md.
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Anunț cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern
cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 13 martie 2020
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Planurilor de gestionare a riscului de inundații a fost
elaborat în temeiul prevederilor art. 49 alin. (1) al Legii
apelor nr. 272/2011 și în conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 887 /2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de
inundații.
Necesitatea elaborării Planurilor de gestionare a
riscului de inundații reiese din angajamentele Acordului
de Asociere RM-UE și este prevăzută la subpct. 9.4.1. din
Planul de acțiuni a Guvernului 2020-2023.
Proiectul a fost elaborat cu suportul proiectului
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și
sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Agenția
Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Elveția pentru
Dezvoltare și Cooperare. Planul de gestionare a riscului
de inundații în districtul bazinului hidrografic reprezintă
un pas important în prevenirea și diminuarea riscului la
inundații și o următoare etapă după elaborarea Planului
de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
Pentru fiecare district hidrografic au fost aprobate
prin Hotărîre de Guvern Planurile de gestionare a
districtului bazinului hidrografic, astfel pentru Nistru Hotărârea Guvernului nr. 814/2017 iar pentru DunăreaPrut și Marea Neagră – Hotărîrea Guvernului nr.
955/2018.

În baza Evaluării preliminare a riscului de inundații
(2013-2016) au fost întocmite hărțile de hazard la
inundații și de risc la inundații (anexe la Plan).
Planurile de gestionare a riscului de inundații prevăd
cîte un Program de măsuri pe un termen de 6 ani, care,
odată implementat, va contribui la reducerea și
prevenirea riscului de inundații, creșterea rezilienței
populației la situațiile de risc, precum și la creșterea
capacității instituționale a autorităților publice centrale
precum și ale autorităților publice locale.
Textul proiectului hotărîrii Guvernului, împreună cu
nota informativă, textul planurilor de gestionare a
riscului de inundații pentru fiecare district de bazin
hidrografic și anexele la Plan (hărțile de hazard la
inundații și de risc la inundații) sunt disponibile pe
portalul http://www.particip.gov.md, la secțiunea
dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la acest
proiect de hotărâre pot fi expediate până pe data de
13.03.2020 către doamna Ana Sîrbu, consultant
principal, Directia Politici de Management Integrat al
Resurselor de Apă la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, la telefonul 022 204 538 sau la
adresa
de
e-mail
ana.sirbu@madrm.gov.md

Consultări publice asupra Analizei Impactului de Reglementare și a proiectului legii cu
privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 04 martie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului începând cu data de 21.02.2020 anunță despre
inițierea consultărilor publice asupra proiectului legii cu
privire la producerea, comercializarea și utilizarea
materialului forestier de reproducere, care transpune
parțial: Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22.12.
1999 privind comercializarea materialului forestier de
reproducere, de aplicare a Directivei 1999/105/CE a
Consiliului în ceea ce privește modelul listelor naţionale
de materiale de bază destinate materialului forestier de
reproducere; Regulamentul (CE) nr. 2301/2002 al

Comisiei din 20.12.2002 de stabilire a normelor de
aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce
privește definirea expresiei „cantități reduse de
semințe”; Regulamentul (CE) nr. 69/2004 al Comisiei din
15.01.2004 care autorizează derogări de la aplicarea
anumitor dispoziții din Directiva 1999/105/CE a
Consiliului privind comercializarea materialului forestier
reproducător obținut din anumite materiale de bază,
Decizia 2008/971/CE a Consiliului din 16.12.2008 privind
echivalenţa materialului forestier de reproducere produs
în ţări terţe; Decizia 2008/989/CE a Comisiei din
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23.12.2008 de autorizare a statelor membre, în
conformitate cu Directiva 1999/105/CE a Consiliului, să
adopte decizii privind echivalența garanțiilor oferite de
materialul forestier de reproducere provenind din
anumite ţări terţe.
Proiectul legii are drept obiectiv de a îmbunătăți
calitatea resurselor forestiere din fondul forestier,
precum și ale autorităților publice locale, de
aprovizionare cu masă lemnoasă și de dezvoltare a bazei
semincere de resurse genetice, pentru realizarea politicii
noi în silvicultură, în scopul gestionării durabile a
pădurilor, conform cerințelor legislației Europene, prin
încurajarea întreprinderilor silvice și alți agenți economici
de a creștere, comercializa și exporta materialului
forestier de calitate sporită.
Necesitatea îmbunătățirii legislației forestiere este
dictată de starea pădurilor, practicilor de gospodărire și
viziuni de viitor: schimbările social-economice, ratificarea
convențiilor internaționale cu referință directă sau
indirectă la mediu și păduri.

Criteriile gestionării durabile a pădurilor sunt
stabilite prin: menținerea, conservarea și ameliorarea
diversității biologice din păduri; menținerea sănătății și
vitalității pădurilor; intensificarea funcțiilor de protecție
a pădurilor; consolidarea capacității productive a
resurselor forestiere, contribuția lor în ciclurile mondiale
de carbon; stimularea funcțiilor productive ale pădurilor
(produse lemnoase și nelemnoase); menținerea altor
funcții și condiții socio-economice ale pădurilor..
Textul hotărârii de Guvern și textul analizei de impact
sunt disponibile pe portalul http://www.particip.gov.md,
la secțiunea dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la acest
proiect de hotărâre pot fi expediate până pe data de
04.03.2020 către Ala Rotaru, consultant superior al
Direcției politici în domeniul biodiversității, la adresa de
e-mail: ala.rotaru@madrm.gov.md, tel. de contact: 022
204 537, sau pe suport de hârtie pe adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: mun.
Chișinău,
str.
Constantin
Tănase
9.

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de
către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 02 martie 2020
În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii Nr.
239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale prin
intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 17
februarie 2020, elaborarea proiectului hotărîrii de
Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a
tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile
prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse
Minerale (AGRM).
Necesitatea elaborării, promovării şi aprobării
proiectului de act normativ este determinată de faptul
efectuării prin Legea nr. 140/2018 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative, a modificărilor și
completărilor în special la:
- art. 6 alin. (2) din Legea nr. 235/2006 cu privire la
principiile de bază de reglementare a activității de

întreprinzător, conform cărora „Serviciile prestate de
autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu
funcţii de reglementare şi control și cuantumul tarifelor
pentru prestarea acestora, … trebuie să fie expres
prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către
Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor
se stabilește conform metodologiei aprobate de către
Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se
administrează în conformitate cu principiile, regulile și
procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”;
- art. 17 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate conform
căruia, „Guvernul aprobă metodologia de calculare a
tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor
pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de
către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia
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cazurilor în care aceasta ţine de competenţa
Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător”.
Prin urmare, în vederea posibilității reglementării
de către AGRM a tarifelor pentru prestarea serviciilor
privind expertiza de stat a rezervelor de substanțe
minerale utile, expertiza de stat a informației geologice
cu privire la subsol, eliberarea informațiilor din Fondul
de stat de informații privind subsolul, eliberarea
pachetului documentației geologice pentru concursul de
atribuire în folosință a sectoarelor de subsol, este

necesar ca prin hotărîre de Guvern să fie aprobată
metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul
serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile
prestate persoanelor fizice şi juridice de către autoritate
administrativă în cauză, fapt pentru care, este necesar a
fi elaborat proiectul de act normativ indicat în Anunț.
Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările
pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pot fi
expediate pînă la data de 02 martie 2020, la adresa
electronică: directia.geologica@agrm.gov.md, tel: 022 719 – 748, sau pe suport de hîrtie la adresa AGRM: MD
2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ
CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 02 martie 2020
Direcția generală locativ-comunală și amenajare
iniţiază, începând cu data de 14.02.2020, consultarea
publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea
curățeniei în orașul Chișinău".
Scopul proiectului este de a stabili regulile la nivel de
oraș pentru asigurarea curățeniei pe domeniul public.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de
decizie este faptul că documentul aprobat ce
reglementează acest domeniu, la moment este desuet.
Prevederile de bază ale proiectului sunt regulile ce
țin de activitățile de curățenie și deszăpezire, de
gestionare a deșeurilor, precum și regulile pe care
trebuie să le respecte persoanele fizice și juridice din
oraș.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii
orașului, organizațiile, agenții economici și administrația
autorității publice locale.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării
deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea
regulilor la nivel de oraș ce țin de asigurarea și păstrarea

curățeniei, precum și regulile ce țin de intervenția
operatorilor responsabili de salubrizarea orașului și
gestionarea deșeurilor.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu
legislaţia în vigoare, HG nr. 486 din 02.05.2007, cu
privire la aprobarea Concepției salubrizării localităților
din Republica Moldova, Legea nr. 436 din 28.12.2006
privind administrația publică locală prevederile
corespondente ale legislaţiei comunitare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie
supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data
de 02.03.2020, pe adresa Direcției generale locativcomunale și amenajare (DGLCA), la numărul de telefon
(022) 22-32-64, sau pe adresa electronică:
locativ.comunal@gmail.com.
Proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea
curățeniei în orașul Chișinău" sunt disponibile pe pagina
web oficială www.chisinau.md sau la sediul Direcției
generale locativ-comunale și amenajare, situat pe
adresa
str.
Mihai
Eminescu,
33.

8

