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RAPORT

la proiectul Legii vînătorii i fondului cinegetic
(nr. 57 din 28.02.2018), lectura I.

Comisia mediu i dezvoltare regională, a examinat suplimentar proiectul Legii
vînătorii i fondului cinegetic, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputa
tul
Anatolie Gorilă, i expune următoarele considerente.
In viziunea autorului, adoptarea prezentului proiect va permite soluţionarea mai
multor sarcini de ordin juridic, economic i social, va crea o bază legislativă
concretă
de administrare a gospodăriei cinegetice în corespundere cu convenţiile intema
ţionale
de protecţie i ocrotire a faunei cinegetice. Promovarea proiectului
va elimina
contradicţiiłe i lacunele legislative în această sferă, va asigura creterea
eficienţei
administrării gospodăriei cinegetice i va contribui la dezvoltarea turismului
cinegetic.
Conform raportului de expertiză anticorupţie prevederile proiectului nu
corespund întru totul scopului declarat de către autor în nota informativă.
Soluţiile
identificate de autor sunt, în mare parte, neargumentate în raport cu impact
ul real al
implementării acestuia, iar adoptarea legii, în redacţia propusă, va diminu
a controlul
statului asupra fondului cinegetic, ceia ce prezintă riscul prejudicierii interes
ului public
general. In proiect au fost identificaţi mai mulţi factori de corupţie, sugerâ
ndu-se
reanalizarea soluţiei legislative propuse.
Proiectul de lege a fost supus examinării i avizării de către comisi
ile
permanente i Direcţia generală juridică a Secretariatului Parlamentułui, precum
i de
Guvem.
Comisia juridică, numiri i imunităţi, Comisia securitate naţională, apărare
i
ordine publică, Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport, i
mass-media,
Comisia economie, buget i finanţe propun examinarea i adoptarea proiect
ului de lege
în cadrul edinţe1or plenare ale Parlamentului.
Comisia drepturile omului i relaţii interetnice, Comisia protecţie socială
,
sănătate i familie s-au pronunţat în susţinerea proiectului de lege cu condiţi
a avizului
pozitiv din partea Guvemului.
Guvemul a dat aviz negativ proiectului de lege, venind cu o serie de obiecţi
i
expuse pe larg în avizul prezentat.
Comisia consideră că în Republica Moldova nu există o gospodărire adecva
tă a
resurselor cinegetice, în ultimii ani se atestă o diminuare semnificativă
a efectivelor de
vînat atît în ecosistemele forestiere, cît i în alte ecosisteme terestre sau
acvatice.
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Avînd în vedere aspectele relevate se constată necesitatea revizuirii i
perfectării cadrului legislativ în domeniul protecţiei, conservării i folosirii animalełor
de interes cinegetic prin promovarea respectivului proiect de lege.
La definitivarea proiectului de lege pentru examinare i adoptare în lectura a
doua, vor fi luate în considerare propunerile Guvernului i a Direcţiei generale
juridice a Secretariatului Parlamentului, precum i amendamentele ce vor parveni din
partea deputaţilor.
In contextul celor expuse, Comisia mediu i dezvoltare regională cu
majoritatea de voturi a membrilor, propune proiectul legii nr.57 din 28.02.2018, spre
examinare i aprobare în prima lectură.
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