HOTĂRÎRE
pentru modificarea şi completarea articolului 1
din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII
din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate
ale comisiilor permanente ale Parlamentului
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. – Articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din
29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale
Parlamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 160–161,
art. 482), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Comisia administraţie publică şi dezvoltare regională:
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale;
serviciul public; organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale; autonomia şi
democraţia locală; patrimoniul şi finanţele publice ale unităţilor administrativteritoriale; dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, dezvoltarea locală;
organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor.”;
după punctul 9 se introduce punctul 10 cu următorul cuprins:
„10. Comisia mediu şi schimbări climatice:
politica statului în domeniul protecţiei mediului; utilizarea durabilă a
resurselor naturale; restabilirea şi menţinerea potenţialului natural; fondul ariilor
naturale protejate de stat; utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale: a
solului, a apei, a aerului, a biodiversităţii, a energiei; valorificarea şi utilizarea
deşeurilor de producţie şi menajere; securitatea ecologică; controlul parlamentar
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asupra activității autorităților administrației publice centrale ș i locale, în vederea
aplicării legislației, ce ține de competența comisiei; promovarea tehnologiilor
avansate în amenajarea teritoriului; monitorizarea procesului de implementare a
politicilor statului din domeniul resurselor energiei regenerabile, în vederea
prevenirii impactului asupra mediului; monitorizarea şi controlul realizării politicii
statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile şi protecţiei subsolului;
monitorizarea şi controlul implementării convenţiilor şi tratatelor internaţionale în
domeniul mediului şi schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic
Naţional; perfecționarea cadrului legislativ în scopul promovării și dezvoltării
turismului; promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului
înconjurător; implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale; prevenirea şi
minimalizarea impactului asupra mediului provocat de calamităţile naturale,
precum şi de catastrofe tehnogene; prevenirea şi minimalizarea impactului
schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu şi asupra economiei naţionale;
promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea
mecanismului dezvoltării nonpoluante, conform Protocolului de la Kyoto.”
Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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