
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 325/2011  

cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru 

implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția  

și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării,  

semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 325/2011 cu privire la Comisia 

hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și 

utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 375) va avea 

următorul cuprins: 

„Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 325/2011 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Părții moldave a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale  

pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția  

și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării,  

semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 
 

Țapiș Valentina – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul 

protecției mediului și resurselor naturale),  

președinte al Părții moldave a Comisiei 
   

Cazacu Radu – director adjunct al Agenției „Apele Moldovei”,                    

vicepreședinte al Părții moldave a Comisiei 
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Foca Boris – șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 
   

Zubcov Elena – șef al Laboratorului Hidrobiologie și 

Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie, 

Academia de Științe a Moldovei 
   

Mutaf Vitali                                  – șef adjunct al Direcției protecție civilă, 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc 

  

  



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 325 din 4 mai 2011 cu privire la 

Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia 

şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

______Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_______
Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 325 din 4 mai 2011 cu privire la 

Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 
durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010 a fost elaborat şi se
promovează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului._________

______Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite______________
Proiectul este elaborat în contextul Reformei administraţiei publice centrale şi în 

conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 189 din 29 iulie 2017 pentru aprobarea listei 
ministerelor.

Scopul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale este determinat de necesitatea 
protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă, a exploatării Nodului Hidrotehnic Stânca- 
Costeşti de pe rîul Prut, construirea şi exploatarea altor lucrări hidrotehnice, precum şi a 
condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice ce formează cadrul pentru cooperarea 
economică, ştiinţifică şi tehnică a Părţilor Contractante în vederea aplicării prevederilor 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru 
protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, reieşind din prevederile Convenţiei 
privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontalière şi a lacurilor internaţionale din 
17 martie 1992 de la Helsinki, Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 
durabilă a fluviului Dunărea, semnată la Sofia la 29 iunie 1994, alte tratate internaţionale la care
Republica Moldova şi România sînt părţi semnatare.__________________________________

Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene__________________________________

______Proiectul de modificare a hotărîrii de Guvern nu contravine legislaţiei Uniunii EuropeneL
______Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi______________

Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 325 din 4 mai 2011 cu privire la 
Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 
durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010 prevede modificarea 
componenţei Comisiei hidrotehnice interguvernamentale ca organism de colaborare interstatală 
între Republica Moldova şi România în domeniul protecţiei, utilizării durabile a apelor Prutului 
şi Dunării.

Comisia este instituită urmare a structurii agreate între părţi, în număr de 5 reprezentanţi, 
din care un copreşedinte, un supleant şi un secretar.

în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6) al Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a 
apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, Comisia se va întruni în sesiuni 
ordinare anuale, alternativ pe teritoriile statelor Părţilor Contractante. în caz de necesitate, la 
iniţiativa oricăruia dintre copreşedinţi, sau în cazul indisponibilităţii acestora de supleanţi, se
pot organiza şedinţe extraordinare ale Comisei.____________________________________ __

______Fundamentarea economico-fmanciară_____________________________________ _
Aprobarea componenţei nominale a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru 

implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 
cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, nu necesită costuri 
suplimentare. Activitatea Comisiei se va efectua în limita fondurilor mijloacelor bugetare 
planificate, conform prevederilor Acordului._______________________________ _________



Organizarea sesiunilor comune a Comisiei Hidrotehnice, a subcomisiilor, 
Copreşedinţilor, supleanţilor şi experţilor vor fi suportate de una din părţi pe teritoriul statului 
căruia va avea loc întîlnirea. Fiecare Parte Contractantă va suporta cheltuielile de deplasare ale
delegaţiei proprii._____________________________________________________________
_____ Avizarea şi consultarea publică a proiectului__________________________________

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 208 privind transparenţa 
în procesul decizional, proiectul de modificare a Hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web 
a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului la compartimentul Transparenţă 
decizională/Proiecte de documente, precum şi pe www.particip.gov.md' fiind avizat cu 
ministerele si instituţiile de resort.__ __________ > i __________ __________ _ ______________
_____ Constatările expertizei anticorupţie_____________________________________

în conformitate cu art. 28 din Legea integrităţii nr. 82 din 25 mai 2017, proiectul nu se
supune expertizei anticoruţie.__________________________________________________

Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul de modificare nu cade sub incidenţa art. 36 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative.
_____ Constatările expertizei juridice________________________________________

In conformitate cu art. 37 al Legii nr, 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 
normative, proiectul a fost supus expertizei juridice.

Ministru

Ex; Anna Căsuţa 
022 204 5)0

http://www.particip.gov.md
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