
Măsuri recente pentru ratificarea Protocolului ESM, elaborarea și promovarea legislației 

privind ESM. Experiența și lecțiile învățate 

 în rezultatul implementării primului proiect pilot ESM în R. Moldova. 

(11:30 – 12:00) 

 

Onorată asistență, 

În ceea ce privește măsurile recente pentru elaborarea și promovarea legislației privind ESM  

este necesar de remarcat următoarele evoluții pozitive realizate cu sprijinul experților internaționali 

și locali într-o serie de etape succesive: 

1. Proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile Protocolului privind SEA și Directiva Uniunii Europene 2001/42/CE privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. Pe parcursul anului 2014 

proiectul a trecut etapa de avizare la ministere însă a primit aviz negativ de la Cancelaria de Stat 

(scrisoarea nr.2503-351 din 9 septembrie 2014) pe motivul că, se observă o dublare cu Legea 

privind evaluarea impactului și legislația curentă prevede efectuarea expertizei ecologice a 

actelor legislative (de facto ESM se aplică numai documentelor de politici la nivel național și 

local).  Odată cu instituirea noului Guvern din februarie 2015, proiectul a fost reavizat și urma 

să fie transmis repetat la Cancelarie de Stat; 

2. Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind SEA, va fi înaintat spre adoptare în 

odată cu adoptarea în prima lectură a proiectului Legii privind evaluarea strategică de mediu. 

3. Proiectul de lege privind acceptarea amendamentelor I și II la Convenția Espoo, care la moment 

a fost aprobat prin Hotărîrea de Guvern a ședinței din 16 iunie 2015? 

4. În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, în luna mai 2014, Parlamentul 

Republicii a adoptat Legea privind evaluarea impactului asupra mediului, intrată în vigoare din 

04 ianuarie 2015, care transpune parțial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului. Legea a fost elaborată cu suportul UNECE   

În concluzie, aș dori încă o dată să îmi exprim recunoștința pentru sprijinul acordat 

Republicii Moldova, în special Ministerul Mediului, în cadrul Programului EaP Green și de către 

Secretariatul Convenției Espoo. 

 


