LEGE
pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata
cu privire la mercur

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Convenţia de la Minamata cu privire la mercur, adoptată
la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013.
Art. 2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Republica
Moldova formulează următoarele declarații:
În conformitate cu articolul 25 punctul 2 din Convenţie, Republica Moldova
acceptă ambele mijloace de soluţionare a litigiilor menţionate în acest punct ca
fiind obligatorii în relaţiile cu orice parte care acceptă aceeaşi obligaţie.
În conformitate cu articolul 30 punctul 5 din Convenţie, orice amendament
la o anexă va intra în vigoare pentru Republica Moldova numai după depunerea
instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare cu privire la acest
amendament.
Art. 3. – În temeiul articolului 17 punctul 4 din Convenţie, Ministerul
Mediului se desemnează drept punct focal naţional pentru schimbul de informaţii
în conformitate cu prevederile Convenţiei, inclusiv privind acordul părţilor
importatoare conform articolului 3 din Convenţie, de asemenea drept autoritate
naţională competentă responsabilă de coordonarea realizării prevederilor
Convenţiei, asigurînd identificarea și controlul surselor de poluare cu mercur și cu
compuși de mercur a componentelor mediului, colectarea informaţiei privind
emisiile, evacuările şi deşeurile de mercur şi de compuşi ai acestuia, cooperarea şi
raportarea la nivel internaţional în conformitate cu prevederile Convenţiei.
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Art. 4. – Guvernul va asigura:
a) măsurile necesare pentru implementarea Convenţiei menționate;
b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
completarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor
chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 973/2010, cu
măsurile de implementare a Convenţiei de la Minamata.
Art. 5. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi
va transmite depozitarului instrumentul de ratificare şi va notifica Secretariatul
Convenţiei cu privire la desemnarea punctului focal naţional conform art. 2 din
prezenta lege.
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