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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1115/2016 cu privire  

la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1115/2016 cu privire la unele măsuri de 

prevenire a introducerii pestei porcine africane (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1206) se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1, subpunctul 5) se abrogă; 

 

2) punctul 2 va avea următorul cuprins:  

„2. Importul de animale vii și a produselor prevăzute la punctul 1 se 

efectuează conform prevederilor art. 33 și 34 din Legea 221/2007 privind 

activitatea sanitar-veterinară”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

 

 



Nota informativi la proiectul hotaririi de Cavern 
pentru modificarea Hotaririi de Guvern nr. 1115/2016 cu privire la unele 

misuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane 

I. Den umirea autorului fi, dupli caz a participanfilor la elaborarea 
proiectului 

Proiectul este elaborat i promovat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarn 
Regionale $i Mediului. 

2. Condit'ile cc au impus elaborarea proiectului actului normally si 
finalitifile urmiirite 

Lipsa de precipitatii in perioada de toamna-iama $i primavara timpurie, $i 
rezerva minima de umezeala productiva in stratul de sot 0 - 100 cm au dus la 
compromiterea semanaturilor de toamna in mAsura de 25% in regiunea de Nord, 
pana la 60- 100% in regiunile de Centru i Sud a farii. 

Din cele 303 mu ha de semanattui examinate ($i documentate prin acte de 
constatare) de catre comisiile speciale locale, 259 mu i ha s-au dovedit a ti 
afectate, astfel sa compromis semnificativ recolta de cereale de prima $i a doua 
grupd (porumb 600 Si tone find necesar 1 milion 350 mu i tone, ovaz 78,2 mui 
tone fund necesar 90 Si tone), care servesc drept bud furajera pentru sectortil 
zootehnic. 

In vederea asigurarii sectorului avicol, bovin, ovin $i sum cu materie prima 
pentru furaje, furaje combinate, furaje complementare, preamestecuri, evitarii 
diminuarii $eptelului de animale $i a cre$terii costurilor de producere. este 
necesara ridicarea restrictiilor la importul acestora din Ucraina. 

Astfel, se va garanta accesul permanent al populatiei la produse alimentare 
suficiente $i calitative de origine animala i vegetala, $i se va consolidarea 
securitatea alimentara national& 

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca 
scop armonizarea legislatiei nalionale cu legislafia Uniunti Europene 

Prezentul proiect nu transpune acte ale Uniunii Europene in legislatia 
nationala. 	 r.! 

4. Principalele preyederi ale proiectului ci eyidenfierea elementelor noi 
Prin prezentul proiect de Hotarire de Guvem se propune abrogarea 

interdicfiei de import din Ucraina a materiel prime pentru furaje, furajelor 
combinate, furajelor complementare, preamestecurilor i furajelor complete. 

Totodata ree$ind din necesitatea stringenta a asigurarii sectorului zootehnic 
$i a industriei prelucratoare cu materie prima furajera consideram oportun ca 
aceste prevederi sä intre in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. 

5. Fundamentarea economico-financiard 



Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli 
suplimentare din bugetul de stat. 

6. Modal de incorporare a actului in cadrul normally in vigoare 
Proiectul dat se afla in concordanta cu legislatia nationala privind 

domeniul sanitar veterinar i siguranta alimentelor. 

7. Avizarea si consultarea publith a proiectului 
Proiectul a fost supus avizarii i consularii publice conform art. 32 din 

Legea 100/2017 cu privire la actele normative. 

8.Constallirile expertizei anticoruptie 
Proiectul a fost supus expertizei anticoruptie conform art. 35 din Legea 

100/2017 *i avizat pozitiv. 

9.Constatirile expertizei de compatibilitate 
Prezentul proiect nu contine norme privind arrnonizarea legislatiei 

nationale cu legislatia Uniunii Europene. 

10.Constatarile expertizei fur/dice 
Proiectul a fost supus expertizei juridice conform art. 37 din Legea 

100/2017 obiectiile qi recomandarile au fost luate In consideratie la definitivarea 
proiectului. 

iol 

Ministru Ion PERM 
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