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Cu  privire la aprobarea proiectului de lege pentru  

modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 

------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.   

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici  

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase 
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                                                                                                            Proiect 

 

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 

 

Prezenta lege transpune art. 6 și anexa IV ale Directivei 2000/60/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 

cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JO L 327, 22.12.2000, p.1). 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art.I. – Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În tot textul legii, cuvîntul „aprovizionare”, la orice formă gramaticală, 

se va substitui cu cuvîntul „alimentare”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

 2. Articolul 2 se completează în final cu o noțiune cu următorul cuprins: 

„zone protejate – zone de pe teritoriul fiecărui bazin hidrografic desemnate 

pentru protecția apelor de suprafață și subterane sau pentru conservarea habitatelor 

și a speciilor care depind în mod direct de apă”. 

3. Articolul 19 alineatul (2) litera d) va avea următorul cuprins:  

„d) evaluarea ariilor naturale protejate existente, a zonelor de protecţie 

stabilite în conformitate cu legislaţia și a zonelor protejate, precum şi identificarea 

necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori de modificare a celor existente.” 

4. Se completează cu articolul 191 cu următorul cuprins: 

„Articolul 191. Zonele protejate  

(1) Corpurile de apă desemnate drept zone protejate se identifică și se 

cartează de către autoritățile publice centrale în domeniul mediului și sănătății, 

prin autoritățile administrative de gestionare a apelor și respectiv de sănătate 

publică.  

(2) La nivelul fiecărui district al bazinului hidrografic, evidența corpurilor 

de apă desemnate drept zone protejate se va ține prin intermediul Sistemului 

Informațional al Resurselor de Apă (SIRA) și va include următoarele tipuri de 

zone protejate:  

a) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil; 

b) zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct 

de vedere economic; 

c) corpurile de apă desemnate ca ape pentru recreere, inclusiv arii destinate 

ca ape de îmbăiere; 

d) zonele sensibile la nutrienți, inclusiv ariile desemnate ca zone 

vulnerabile; 
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e) zonele destinate protecției habitatelor sau speciilor unde întreținerea sau 

îmbunătățirea stării apelor este un factor important pentru protecția acestora, 

inclusiv zonele importante pentru rețeaua Emerald şi zonele umede de importanță 

internațională. 

(3) Registrul zonelor protejate se instituie și reorganizează de organul 

central al administrației publice în domeniul mediului, prin autoritatea 

administrativă de gestionare a apei, în conformitate cu Legea nr. 71 din 22 martie 

2007 cu privire la registre.  

 (4)  Informația privind zonele protejate se inserează în planul de gestionare 

a districtului bazinului hidrografic, la fiecare revizuire a acestuia, și trebuie să 

includă hărți care să indice amplasamentul fiecărei zone protejate și o descriere a 

legislației naționale, pe baza căreia au fost desemnate aceste zone.” 

5. Articolul 41 alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:  

c) consultă organele abilitate în cazul deversării apelor uzate în zone 

protejate, menționate la art.191 alin.(2). 

  

Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege. 

 

  

 

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               
 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23

_______________________________ decembrie2011__________________________________ ____ _

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Prezentul proiect de lege este elaborat în scopul asigurării unei mai bune compatibilităţi a Legii 

apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.81, art. 

263, 264) cu prevederile Directivei 2000/60/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (în continuare 

Directiva Cadru a apei).

Acordul de Asociere semnat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană demonstrează 

determinarea ţării de a adera la UE. în conformitate cu acordul, Republica Moldova urmează să

asigure convergenţa legislaţiei naţionale cu acquis-ul UE şi instrumentele internaţionale._________

Principalele prevederi ale proiectului
Completarea Legii apelor cu un articol nou -  191, privind identificarea şi desemnarea zonelor 

protejate, va asigura transpunerea prevederilor articolului 6 şi Anexei IV ale Directivei Cadru a apei. 

Zonele protejate, conform Directivei Cadru a apei, constituie zone de pe teritoriul fiecărui bazin 

hidrografic, desemnate pentru protecţia apelor de suprafaţă şi subterane sau pentru conservarea 

habitatelor şi a speciilor care depind în mod direct de apă, fiind specificate următoarele tipuri de 

zone protejate: zone desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil; zone 

desemnate pentru protecţia speciilor importante din punct de vedere economic; corpuri de apă 

desemnate ca ape pentru recreere, inclusiv arii destinate ca ape de îmbăiere; zone sensibile la 

nutrienţi, inclusiv ariile desemnate ca zone vulnerabile; zone destinate protecţiei habitatelor sau 

speciilor unde întreţinerea sau îmbunătăţirea stării apelor este un factor important pentru protecţia 

acestora, inclusiv zonele importante pentru reţeaua Emerald şi zonele umede de importanţă 

internaţională.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea noilor prevederi se vor efectua în limita fondurilor mijloacelor bugetare planificate 

şi nu necesită costuri suplimentare.

Acţiuni ce urmează a f i  întreprinse în baza actului normativ
Urmare a adoptării prezentului proiect vor fi stabilite prin regulament aprobat de Guvern condiţiile 

de instituire a registrului zonelor protejate. Ulterior, vor fi create registre ale zonelor protejate în 

baza districtelor bazinelor hidrografice care vor include următoarele tipuri de zone protejate:

-zone pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil;

-zone desemnate pentru protecţia speciilor importante din punct de vedere economic;

-corpurile de apă desemnate ca ape pentru recreere;

- zonele destinate protecţiei habitatelor.___________________________________________________

Avizarea şi consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web ministerului 

www.madrm.gov.mdlTransparenţă decizională/Proiecte de documente.

Proiectul a fost avizat de către: Ministerul Finanţelor, Ministerul Econommiei şi Infrastructurii, 

MAEIE, Academia de Ştiinţe, CALM, de asemenea a fost supus expertizei anticorupţie şi juridice. 

Conform Procesului-Verbal nr.2 al şedinţei operative la Prim-ministru din 15 ianuarie 2018 

proiectul a fost examinat în cadrul unei şedinţe, definitivat urmare a avizelor recepţionate 

suplimentar.____________________________________________________________ ______ ______

Ministru Liviu VOLCONOVICI

Victoria Gratii 

022 204 538
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