
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E n r .

din_______________________2018
Chişinău

cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 
mai 2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii 
nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina

fitosanitară

A

In conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 
2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru 
aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr.228 din 23 
septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 397) cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Secţiunea 1, capitolul V. Plante parazite, se completează cu textul:
„2. Ambrosia artemisiifolia”

2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va planifica anual în 
bugetul de stat, mijloace financiare suplimentare pentru localizarea şi eradicarea 
organismului dăunător.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, 
dezvoltării regionale
şi mediului Nicolae Ciubuc



Nota informativă
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru aprobarea unor acte 
normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu 

privire la protecţia plantelor şi la carantina fîtosanitară

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____________________________________________________________
Proiectul este elaborat la porunca Guvernului nr. 02-02-7163-AB din 10 septembrie 
2018 cu scopul reglementării normelor juridice privind planta Ambrosia 
artemisiifolia care reprezintă un pericol pentru sănătate şi este caracterizată din 
punct de vedere medical, ca fiind cea mai alergenă cu impact negativ asupra sănătăţii 
populaţiei.
Modificările propuse în proiect nu implică mijloace financiare suplimentare pentru 
implementare._________________________________________________________
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 UE.__________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi________
Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru 
aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 
septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fîtosanitară prin 
completarea secţiunii 1, capitolul V. Plante parazite, cu textul ”2. Ambrosia 
artemisiifolia.________________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară______________________________
Implementarea proiectului dat tine nemijlocit de competenţa Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor, atribuţii prevăzute la art. 4, lit. d) din Legea nr. 
228/2010 care stipulează că ’’organul de control fitosanitar asigură menţinerea unui 
echilibru ecologic şi ameliorarea stării fltosanitare pe întreg teritoriul ţării”.

6. Modul de oncorporare a actului on cadrul normativ on vigoare___________
Aprobarea proiectului de hotărîre a Guvenului nu implică modificarea, 
abrogarea sau aprobarea altor acte normative.___________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Procesul de elaborare a proiectului de hotărîre a Guvernului a fost iniţiat prin 
plasarea anunţului de intenţie , a proiectului de hotărîre de Guvern şi a notei 
informative pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului la adresa www.madrm.gov.md la rubrica, Transparenţă decizională - 
„Proiecte de documente”.şi portalul gywemşfrîenţâl particip.gov.md.____________

Ministru Nicolae Ciubuc

http://www.madrm.gov.md
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