
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\008\ANUL 2018\HOTARIRI\16391\16391-redactat-ro.docx 

Pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi 

Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului, 

semnat la 7 martie 2018 

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

 

În temeiul art. 12 alin. (2)  şi art.14 alin. (5) din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Memorandumul de 

înţelegere dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al 

Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei, semnat la 7 martie 2018. 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Părţii 

ungare aprobarea Memorandumului nominalizat. 

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va întreprinde 

măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Memorandumului menţionat. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc  

 

 



Argumentarea oportunităţii
aprobării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii 
al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului.

A. Descrierea tratatului

1. Informaţii generale

Memorandumul de înţelegere între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei privind 
cooperarea în domeniul mediului, reprezintă un act interministerial care are drept scop 
consolidarea cooperării în domeniul protecţiei mediului dintre cele două părţi semnatare 
ale acestuia, şi anume Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al 
Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei. Memorandumul reiese din 
prevederile Acordului de Asociere, a Programului de Acţiuni al Guvernului şi Planului 
de Acţiuni al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

2. Informaţii privind conţinutul tratatului

Obiectul tratatului este cooperarea bilaterală moldo-maghiară în domeniul 
protecţiei mediului. Scopul tratatului este facilitarea cooperării bilaterale în domeniul 
protecţiei mediului între cele două state şi schimbul activ de experienţă în transpunerea 
acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.

Sub aspect structural, Acordul este constituit din preambul şi 11 articole. 
Articolele 1 şi 2 stabilesc obiectivele şi domeniile prioritare de cooperare. Acestea 
includ: protecţia naturii şi biodiversităţii; managementul ariilor protejate; combaterea 
poluării aerului; dezvoltarea tehnologiilor de mediu; managementul deşeurilor; 
evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu; implementarea 
Acordurilor multilaterale de mediu; Strategia Dunăreană; etc.

Articolele 3 şi 4 stabilesc principalele forme de cooperare şi părţile implicate în 
acest proces.

Articolul 5 reglementează modalitatea de implementarea a Memorandumului şi 
stipulează crearea unui Grup de Lucru moldo-maghiar responsabil de implementarea 
prevederilor Memorandumului.

Articolele 6,7 şi 8 fac referire la aspectele financiare ale cooperării, şi modalităţile 
de soluţionare a disputelor.

Articolul 9 prevede posibilitatea distribuirii informaţiilor comune terţelor părţi.
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Articolele 10 şi 11 reglementează modalităţile de intrare în vigoare şi operare a 
modificărilor la Memorandum.

B. Analiza de impact

1. Informaţii generale

în scopul realizării prevederilor Capitolului „Protecţia mediului” din Programul 
de Activitate al Guvernului şi a Planului de Acţiuni al Ministerului Mediului, a fost 
semnat la data de 07 martie 2018 Memorandumul de înţelegere între Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul 
Agriculturii al Ungariei privind cooperare în domeniul mediului.

în procesul de negociere a Compartimentului „Mediu” din Acordul de Asociere 
Republica Moldova - Uniunea Europeană, s-a pus accent pe faptul că dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea cooperării în domeniul protecţiei mediului cu ţările Uniunii Europene este 
considerată o direcţie prioritară^

Principalele direcţii de cooperare la nivel bilateral cu ţările membre ale Uniunii 
Europene sunt preluarea experienţei statelor membre în procesul de negocieri privind 
aderarea la Uniunea Europeană, armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară, 
precum şi mobilizarea asistenţei tehnice şi financiare pentru implementarea politicilor 
naţionale în domeniul mediului.

în acest sens, Republica Moldova poate prelua experienţele pozitive ale Ungariei 
în ceea ce priveşte procesul de integrare europeană şi armonizare a legislaţiei naţionale 
din domeniul mediului în conformitate cu cerinţele europene.

Astfel, considerăm oportună aprobarea Memorandumului de înţelegere între 
Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi 
Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului, care va 
crea un cadru legal adecvat pentru colaborarea bilaterală şi va influenţa considerabil 
intensificarea schimbului de experienţă într-un şir de domenii precum: dezvoltarea 
durabilă, protecţia şi conservarea diversităţii biologice, managementul deşeurilor şi 
substanţelor periculoase, elaborarea de politici şi măsuri privind managementul apelor, 
protecţia aerului, inclusiv şi calitatea aerului, promovarea tehnologiilor prietenoase 
mediului, Strategia Dunăreană etc.

1. Aspectul politic

Crearea cadrului juridic în domeniul mediului este o urmare a relaţiilor de 
colaborare moldo-maghiare, dezvoltate atît la nivel bilateral, cît şi la nivel multilateral. 
Ţinînd cont de aspiraţiile europene ale Republicii Moldova, dezvoltarea relaţiilor de
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colaborare cu Ungaria în domeniul protecţiei mediului va contribui la fortificarea 
relaţiilor de colaborare cu un partener de succes. Totodată, Memorandumul de 
înţelegere în cauză va facilita dezvoltarea relaţiilor directe de colaborare între 
Ministerele cu atribuţii de protecţie a mediului din ambele ţări.

2. Aspectul economic şi de mediu

Aprobarea Memorandumului de înţelegere în cauză nu va crea repercusiuni 
negative pentru economia Republicii Moldova. Memorandumul va defini domeniile şi 
formele principale de colaborare, precum şi va facilita stabilirea pe viitor a relaţiilor 
directe de colaborare între instituţiile din domeniul protecţiei mediului din ambele ţări, 
fapt benefic pentru economia şi mediul Republicii Moldova.

3. Aspectul normativ

Prevederele Memorandumului dat sunt compatibile cu normele juridice naţionale 
şi internaţionale aferente domeniului respectiv şi anume: corespunde cu prevederile 
Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova. Acordul vizat nu vine în contradicţie cu tratatele internaţionale la care

A

Republica Moldova este parte. In acelaşi timp, nu impune modificarea legislaţiei 
naţionale în vigoare, adoptarea de noi acte normative sau modificare a celor existente.

4. Aspectul instituţional şi organizatoric

Instituţiile responsabile de implementarea prevederilor Memorandumului dat sunt 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi 
Ministerul Agriculturii al Ungariei, precum şi instituţiile subordonate acestora. întru 
realizarea prezentului Memorandum nu este necesar de a înfiinţa structuri noi sau de a le 
modifica pe cele existente.

în scopul asigurării unei colaborări eficiente în cadrul Memorandumului, Părţile 
vor institui un Grup de lucru mixt pentru mediu, atribuţiile căruia vor include elaborarea 
unui program de lucru care să detalieze acţiunile de colaborare în cadrul 
Memorandumului, evaluarea stadiului cooperării şi monitorizarea aplicării programului 
de lucru, etc. în scopul discutării problemelor curente ale cooperării, Părţile vor 
organiza întâlniri ale reprezentanţilor acestora de comun acord, o dată pe an, alternativ 
în Republica Moldova şi în Ungaria.

5. Aspectul financiar

Ţinînd cont de faptul, că pentru implementarea Memorandumului în cauză nu este 
necesară înfiinţarea unor structuri noi şi modificarea legislaţiei în vigoare, prevederile
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Memorandumului vor fi realizate în limita resurselor financiare bugetare disponibile, 
prevăzute în domeniul respectiv.

6. Aspectul temporar

Memorandumul de înţelegere se încheie pe o perioadă de cinci ani şi intră în 
vigoare la data semnării acestuia. Valabilitatea Memorandumului se prelungeşte 
automat pe noi perioade de cîte cinci ani, cu excepţia cazului în care una dintre părţi îşi 
exprimă dorinţa de a denunţa Memorandumul printr-o notificare scrisă, cu cel puţin şase 
luni înainte de expirarea valabilităţii acestuia.

Întrucît în conformitate cu legislaţia Ungariei Memorandumul de înţelegere nu 
este considerat un tratat internaţional şi poate fi considerat valabil de la data semnării 
sale, acest Memorandum va intră în vigoare la data recepţionăm ultimei notificări în 
scris, pe cale diplomatică, prin care Republica Moldova informează Ungaria despre 
îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

Ministru Liviu VOLCONOVICI
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