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Pentru aprobarea proiectului de lege privind 

 modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind modificarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc 

     

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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   Proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

LEGE  

privind modificarea unor acte legislative  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817) se modifică după cum urmează:  

 

1. La articolul 8 subalineatul (1), după cuvintele „protecție a terenurilor” se 

completează cu cuvintele “,inclusiv combaterea și prevenirea răspândirii 

buruienilor”; 

2. La articolul 9 subalineatul (1), după cuvintele „protecției terenurilor ;i ” 

se completează cu cuvintele “,inclusiv combaterea și prevenirea răspândirii 

buruienilor”, 

3. La articolul 10 subalineatul (4), după cuvintele „protecției terenurilor” se 

completează cu cuvintele “,inclusiv combaterea și prevenirea răspândirii 

buruienilor”, 

 

4. La articolul 29: 

se completează cu un alineat, cu următorul cuprins: 

„să întreprindă măsuri de combatere și prevenire a răspândirii buruienilor”;. 

 

Art. II. – Codul Contravenţional nr. 218/2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.  La Articolul 117: 

titlul, se completează cu textul „ ,inclusiv combaterea și prevenirea 

răspândirii buruienilor”; 

se completează cu un alineat (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Neîndeplinirea obligaţiei de combatere și prevenire a răspîndirii 

buruienilor pe terenuri (cu excepția terenurilor cu destinație agricolă) se 

sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei 

fizice și amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice. ” 

 

2. La Articolul 189: 

La alineatul (1), cuvintele „şi a buruienilor” se exclud 

se completează cu un alineat (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Neîndeplinirea obligaţiei de combatere și prevenire a răspîndirii 

buruienilor pe terenurile cu destinație agricolă se sancționează cu amendă de la 18 
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la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 

de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. ” 

 

Preşedintele Parlamentului 



Notă informativă
Ia proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru modificarea unor acte legislative

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului____________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite_____
Lipsa normelor juridice care să reglementeze responsabilităţile deţinătorilor de 
teren privind combaterea buruienilor şi stabilirea contravenţiilor pentru 
nerespectarea responsabilităţilor prevăzute.________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_____________
Proiectul nu are sa scop armonizarea la cerinţele actelor UE.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul dat prevede modificări în Codul funciar nr.828 din 25.12.1991 şi 

Codul contravenţional nr.218 din 24 octombrie 2008.
1) La Codul funciar, la art. 29, se prevăd suplimentar obligaţii pentru 

deţinătorii de terenuri de a întreprinde măsuri de combatere a buruienilor.
2) La Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 se propun 

sancţiuni în cazul neîndeplinirii obligaţiei de combatere a buruienilor de pe 
terenurile agricole pentru a nu afecta negativ loturile adiacente.

Prin urmare la art. 117 se prevăd sancţiuni cu amendă de la 12 la 30 unităţi 
convenţionale pentru persoanele fizice şi de la 60 la 120 unităţi convenţionale 
pentru persoanele juridice, care vor fi aplicate de către Inspectoratul de Protecţie a 
Mediului, iar art. 189 se completează cu sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiei 
de combatere şi prevenire a răspîndirii buruienilor pe terenuri cu destinaţie 
agricolă.____________________________________________________________
5. Fundamentarea economico-financiară_____________________________
Implementarea proiectului nu implică mijloace financiare.____________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_________
Adoptarea proiectului de lege va impune elaborarea proiectului de hotărâre a 
Guvernului în vederea implementării normelor adoptate.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Pentru consultarea publică a proiectului propus, pe site-ul Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost plasat Anunţul privind iniţierea elaborării 
proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea unor acte legislative.
Proiectul va fi avizat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul 
Finanţelor, Centru Naţional Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei.
Proiectul şi nota informativă vor fi plasate pe site-ul oficial al Ministerului



Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului la adresa www.madrm.gov.md la 
.rubrica, Transparenţă decizională - „Proiecte de documentezi portalul 
guvernamental particip.gov.md.

Ministru

http://www.madrm.gov.md
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