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Scopul proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative

• Scopul proiectului de Lege este ajustarea legislației în vigoare la
prevederile proiectului de Lege privind evaluarea strategică de mediu (în
continuare Lege XX/2016), în vederea excluderii dublărilor/contradicțiilor
din normele legale ce vizează noul mecanism de evaluare strategică de
mediu pentru proiectele planurilor şi programelor planificate care pot avea

un impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.



Proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu

• Proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului
European 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și
programe asupra mediului și Protocolului privind evaluarea strategică de
mediu la Convenția privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în
context Transfrontalier.

• Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 18.07.2016 și
este înregistrat în Parlament cu nr. 329 din 20.07.2016. În prezent se
discută în Comisiile Parlamentare.



Proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu

• Lege XX/2016 prevede aplicarea evaluării strategice de mediu pe teritoriul
Republicii Moldova, ca un nou mecanism pentru prevenirea sau
diminuarea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei al
planurilor şi programelor planificate, elaborate în domeniile agricultură,
silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea
deșeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicații electronice,
turism, folosința funciară, planificarea urbană şi rurală (documentaţia de
urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele de
amenajare a teritoriului național, regional, raional şi planurile urbanistice
generale) şi care stabilesc cadrul pentru acordarea autorizației de
realizare a proiectelor și activităților din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din Legea
nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.



Analiza legislației în vigoare

• Problema principală în procesul de aplicare a evaluării strategice de mediu
pe teritoriul republicii este faptul că legislația în vigoare nu conține
cerințele necesare sau conține contradicțiile referitor la prevederile legii
XX/2016.

• Pentru identificarea contradicțiilor au fost analizate următoarele acte
legislative:

• Lege nr. 1515‐XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
• Lege nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a

activităţii de întreprinzător
• Lege nr. 851‐XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică
• Lege nr. 780‐XV din 27.12.2001 privind actele legislative



Analiza legislației în vigoare

• Lege nr. 317‐XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

• Lege apelor nr. 272 din 23.12.2011
• Lege Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării

teritoriului
• Lege nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de

specialitate
• Lege N 10‐XVI от 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii

publice
• Codul funciar N 828‐XII от 25.12.1991
• Codul subsolului Nr. 3 din 02.02.2009
• Codul contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24.10.2008
• Şi altele.



Rezultatele analizei

Legea № 1515‐XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului
înconjurător ca o lege fundamentală în acest domeniu nu prevede:

• definiția evaluării strategice de mediu;
• funcţiile Ministerului Mediului pentru coordonarea şi emiterea avizului de

mediu pentru planuri şi programe relevante;
• procedura de evaluarea strategică de mediu a Legii ХХ/2016 şi cerinţelor

europene, dar se utilizează termenul „expertiza ecologică” care nu
corespunde procedurii respective.

Nume, Prenume



Rezultatele analizei

• În ”Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile
emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru
practicarea activităţii de întreprinzător” din Legea nr. 160 din
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii
de întreprinzător lipseşte actul permisiv (aviz de mediu)
eliberat de Ministerul Mediului pentru planurile şi
programele, care sunt supuse evaluării strategice de mediu.



Rezultatele analizei

În alte acte legislative, cum ar fi:
• Lege nr. 851‐XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică
• Lege nr. 780‐XV din 27.12.2001 privind actele legislative
• Lege nr. 317‐XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

• Lege apelor nr. 272 din 23.12.2011
• Lege Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării
teritoriului

• Codul subsolului Nr. 3 din 02.02.2009 (este indicat faptul că toate planurile,
programele și strategiile sunt supuse expertizei ecologice. Acest fapt, de
asemenea, contravine Legii ХХ/2016)



Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

• Reieșind din rezultatele analizei, a fost elaborat un proiect de lege privind
modificarea și completarea unor acte legislative, care include completări și
modificări la 7 legi:

• Art. I. – În Legea № 1515‐XII din 16.06.1993 privind protecția mediului
înconjurător(Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.10/283 din
1993) vor fi incluse prevederile principale privind evaluarea strategică de
mediu, funcţiile Ministerului Mediului şi organelor publice locale pentru
realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu.



Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Art. II. ‐ În Legea nr. 780‐XV din 27.12.2001 privind actele legislative
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36‐38/210 din 14.03.2002) vor fi incluse
prevederi privind evaluarea strategică de mediu pentru strategiile care sunt
aprobate prin acte legislative și care pot avea impact semnificativ asupra
mediului.

Art. III. – În ”Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile
emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea
activităţii de întreprinzător” din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul
Oficial nr.170‐175, 2011, art.494) va fi inclus avizul de mediu eliberat de
Ministerul Mediului, cu termenul de valabilitate ‐ pînă la aprobarea planului
şi programului.



Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Art. IV. – În Legea nr. 317‐XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.208‐210/783 din 03.10.2003) vor fi
incluse prevederile privind aplicarea procedurii de evaluare strategică de
mediu pentru anumite planuri și programe, cu excluderea în acest caz a
expertizei ecologice.

Art. V. – În Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr. 81/264 
от 26.04.2012) vor fi incluse prevederile evaluării strategice de mediu 
pentru planurile şi programele în domeniul gestionării resurselor acvatice 
în cazul în care acestea stabilesc cadrul  pentru acordarea autorităţilor de 
realizare a proiectelor și autorizației din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din Legea 
nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului

Nume, Prenume



Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Art. V. În Legea nr. 851‐XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1996, nr.52‐53, art.494) vor fi incluse prevederile
privind utilizarea evaluării strategice de mediu pentru planuri și programe
care pot produce efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra
sănătăţii populaţiei.

De asemenea, vor fi excluse prevederile privind efectuarea expertizei
ecologice pentru planuri și programe care a fost efectuată evaluarea
stategică de mediu.



Analiza actelor normative existente

• Hotărîre nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi
cerinţele unificate faţă de documentele de politici

• Hotărîre nr. 376 din 16.06.2015 cu privire la elaborarea unor acte
normative

• Hotărîre nr.72 din 25.01.2000 despre aprobarea Regulamentului privind
antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu

• Hotărîre nr. 847 din 18.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi
efectivului‐limită ale aparatului central al acestuia

• Hotărîre nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului‐
limită ale aparatului central al acestuia

• Hotărîre nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii Publice



Rezultate analizei actelor normative existente

Analiza actelor normative în vigoare demonstrează lipsa cerințelor de
aplicare a evaluării strategice de mediu la elaborarea anumitor planuri,
programe (documente de politici), diferenţe în procedura de participare a
publicului la elaborarea planurilor, programelor care pot produce efecte
semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populației.

În rezultatul analizei efectuate au fost incluse următoarele completări:
• În Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de

elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, la capitolul
privind etapele de elaborare a documentelor de politici vor fi incluse
completări privind desfășurarea evaluării strategice de mediu pentru planuri
și programe care pot produce efecte semnificative asupra mediului, inclusiv
asupra sănătății populației;



Rezultate analizei actelor normative existente

• Hotărîrea Guvernului Nr.72 din 25.01.2000 despre aprobarea
“Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea
deciziilor de mediu” necesită modificări esențiale, deoarece a fost elaborat
în baza Legii privind expertiza ecologică şi nu conţine noile cerințe ale Legii
privind evaluarea impactului asupra mediului și a Legii XX/2016.

• Vor fi modificate şi alte hotărîri de guvern



Mulţumesc pentru atenţie !

Nume, Prenume


