LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII
din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile
de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi
fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1995, nr. 43, art. 482), cu modificările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se completează cu patru noțiuni noi cu următorul cuprins:
„tăieri de igienă – lucrări de extragere a arborilor bolnavi, infectaţi, rupţi,
uscaţi, afectaţi sau doborî
ți , avînd ca scop realizarea şi menţinerea stării
fitosanitare cît mai bune în pădure, neadmiterea formării şi extinderii focarelor de
boli şi dăunători. Tăierile de igienă sînt parte a complexului tăierilor de îngrijire şi
de conservare;
tăieri de îngrijire – lucrări silvotehnice care se aplică în păduri de la
constituirea stării de masiv (în tinereţe) şi pînă la apropierea vîrstei de exploatare
(regenerare), avînd ca scop îmbunătăţirea structurii, calităţii, rezistenţei biologice
şi funcţionalităţii acestora;
tăieri de conservare – lucrări ce se aplică în arboretul de vîrstă înaintată,
care are funcţii speciale de protecţie, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării
fitosanitare a acestuia şi asigurării îmbunătăţirii continue a funcţiilor de protecţie
atribuite. Aceste tăieri se aplică în arboretul inclus, conform amenajamentului
silvic, într-o subunitate de gospodărire, exclus provizoriu sau definitiv de la tăierile
de regenerare şi supus regimului de conservare;
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reconstrucție ecologică – lucrări complexe care au drept scop restabilirea
unor păduri valoroase, însă deteriorate structural ca rezultat al unui impact
nefavorabil antropogen sau natural şi readucerea acestora la stările similare sau
apropiate cu cele de pînă la impact.”
2. La articolul 13 alineatul (1) litera e), textul „(cu excepția tăierilor de
îngrijire şi a tăierilor sanitare)” se substituie cu textul „(cu excepția tăierilor de
îngrijire, de igienă, de conservare şi a reconstrucţiei ecologice pe parchete cu o
suprafaţă de pînă la 1,0 ha, dacă se respectă termenul de alăturare şi se creează
condiţii ecologice favorabile regenerării speciilor de bază)”.
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