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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.

3

Cuprins
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI ANUNȚĂ CONSULTAREA
PROIECTELOR DE DECIZII..................................................................................................................................... 4
Proiect cu privire la transmiterea unor bunuri imobile ................................................................................ 5

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI ANUNȚĂ ELABORAREA
PROIECTELOR DE DECIZII..................................................................................................................................... 5
Anunț despre inițierea elaborării proiectului de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedura de soluționare a cererilor prealabile împotriva actelor administrative emise de autoritățile
publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului............................................. 5
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului–
cadru cu privire la managementul Rețelei Emerald ............................................................................................. 6

MINISTERUL FINANȚELOR ANUNȚĂ CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII ............................................. 6
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de
informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale
Republicii Moldova (număr unic 202/MEI/2020)................................................................................................. 6

4

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Proiect cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 26 martie 2020
În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr.523/1999 cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, art. 14
alin. (1) lit. b) din Legea nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93,
art. 401), cu modificările ulterioare și art. 16 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se propune Consiliului sătesc Soltănești să transmită
cu titlul gratuit din proprietatea unității administrativteritoriale Soltănești, în proprietatea publică a statului,
gestiunea Agenției „Apele Moldovei” din subordinea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, a bunurilor imobile amplasate în extravilanul
satului Soltănești, raionul Nisporeni, după cum urmează:

1) terenul din fondul apelor cu suprafața de 1,74 ha,
numărul cadastral 6044111.294;
2) construcție hidrotehnică (dig), numărul cadastral
6044111.294.01.
Instituția publică ”Agenția Servicii Publice”, la
solicitarea titularului de drept, va efectua modificarea
documentației cadastrale în conformitate cu prevederile
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
Textul proiectului hotărârii de Guvern, împreună cu
decizia consiliului sătesc Șoltănești, 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 pot fi expediate până pe data de 26.03.2020
către domnul Adrian Delinschi, șef Direcția politici de
management integrat al resurselor de apă, la telefonul
022 204-530 andrian.delinschi@madrm.gov.md.

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț despre inițierea elaborării proiectului de ordin cu privire la aprobarea
Regulamentului privind procedura de soluționare a cererilor prealabile
împotriva actelor administrative emise de autoritățile publice din subordinea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 31 martie 2020

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), lit. a)
din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului a inițiat procesul de elaborare a proiectului
de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedura de soluționare a cererilor prealabile
împotriva actelor administrative emise de autoritățile
publice din subordine, începând cu data de
17.03.2020.

Elaborarea proiectului de ordin este condiționată
de necesitatea reglementării procedurii interne de
examinare și soluționare a cererilor prealabile în
ordinea art.167-169 din Codul administrativ.
Persoana responsabilă de promovarea proiectului:
Moisei Lepădatu, consultant superior , Secția juridică,
moisei.lepadatu@madrm.gov.md, tel. de contact:
(022) 204-578. Data limită de prezentare a
propunerilor: 31 martie 2020.
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Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind
aprobarea Regulamentului–cadru cu privire la managementul Rețelei Emerald
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 06 aprilie 2020
În conformitate cu art. 20, pct. 1, lit. a) al Legii nr.
100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a
inițiat procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a
Guvernului privind aprobarea Regulamentului–cadru cu
privire la managementul Rețelei Emerald, începând cu
data de 19.03.2020.

Propunerile și recomandările părților interesate la
elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în
adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Direcția politici în domeniul biodiversității.
Persoana de contact: Veronica Josu, consultant
principal,
tel.
022-204-535,
e-mail:
veronica.josu@madrm.gov.md. Termen de prezentare a
propunerilor – 06 aprilie 2020.

MINISTERUL FINANȚELOR ANUNȚĂ
CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea
Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din
apele naționale navigabile ale Republicii Moldova (număr unic 202/MEI/2020)
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 30 martie 2020
În temeiul art. 61 alin. (4), litera d), art. 114 alin. (3)
din Codul navigației maritime comerciale, aprobat prin
Legea nr. 599/1999 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 2), pct. 9 subpct. 1 lit. c) al
Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției Navale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea
Agenției Navale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr. 285 – 294, art. 816), și
în scopul transpunerii parțiale a prevederilor Directivei
2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem de
monitorizare și informare privind traficul navelor
maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a
Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene L 208, din 5 august 2002, p. 10–27, text cu
relevanță pentru SEE, Ministerul Economiei și
Infrastructurii anunță consultarea publică pe marginea
Regulamentului privind stabilirea Sistemului de
informare şi monitorizare a traficului navelor maritime
care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale
Republicii Moldova.
Respectivul Regulament poate fi consultat pe portalul
www.particip.gov.md la rubrica destinată Ministerului
Economiei și Infrastructurii.
Propunerile urmează a fi transmise până la data de
30 martie 2020, în format electronic, către Veronica
Melihov, consultant principal, Direcția Transport; MEI.
Tel. 022 250609; e-mail: veronica.melihov@mei.gov.md.

6

