HOTĂRÎRE
cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea
gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecţie a apelor
rîurilor şi ale bazinelor de apă, a parcurilor
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se ia act de Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea
gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi ale bazinelor
de apă, a parcurilor, constituită prin Hotărîrea Parlamentului nr. 141 din 15 iunie
2012.
Art. 2. – Materialele Comisiei de anchetă se remit Procuraturii Generale,
Agenției „Moldsilva” și Ministerului Mediului.
Art. 3. – Guvernul:
a) în termen de 3 luni, va propune soluții de finanțare a extinderii fondului
forestier;
b) în termen de 6 luni, va prezenta propuneri privind modificarea cadrului
legal în vederea asigurării gestionării eficiente a fondului forestier, va aproba
strategia națională privind extinderea acestuia și va prezenta Parlamentului
proiectul unui nou Cod silvic.
Art. 4. – Procuratura Generală, în termen de 3 luni, va întreprinde măsuri
pentru verificarea:
a) legalității procedurii de dare în arendă a terenurilor din fondul forestier;
b) respectării legislației de către organele abilitate să emită certificate de
urbanism și autorizații de construcții în fondul forestier;
c) legalității procedurii de evaluare, recoltare și valorificare a masei
lemnoase.
Procuratura Generală, pînă la data de 1 martie 2014, va informa plenul
Parlamentului despre progresul înregistrat în executarea prevederilor prezentului
articol.
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Art. 5. – Agenția „Moldsilva”:
a) în termen de 6 luni, va prezenta Guvernului propuneri privind modificarea
cadrului legal în vederea înlăturării lacunelor constatate de Comisia de anchetă și
proiectul unui nou Cod silvic;
b) în termen de 3 luni, va rezilia contractele de arendă cu arendașii care nu
respectă prevederile legale și cele contractuale, iar în caz de necesitate, va cere
demolarea sau ajustarea construcțiilor situate pe terenurile arendate din fondul
forestier, în conformitate cu normele legale;
c) în termen de 3 luni, va elabora un plan sectorial de prevenire și combatere
a corupției în gestionarea fondului forestier și în politica de cadre;
d) în termen de o lună, va propune modificarea Hotărîrii de Guvern
nr. 187 din 20 februarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind arenda
fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere.
Art. 6. – Ministerul Mediului, în termen de 3 luni:
a) va verifica respectarea legislației de către Inspectoratul Ecologic și
subdiviziunile sale la eliberarea autorizațiilor pentru tăierile în fondul forestier şi în
vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
b) va înăspri condițiile de autorizare a tăierilor în fondul forestier și pe
terenurile din afara fondului forestier, precum și rigorile și controlul privind
valorificarea masei lemnoase;
c) va prezenta un proiect de lege privind gestionarea pădurilor comunale,
precum și propuneri de modificare a legislației în vederea redresării situației în
domeniu.
Art. 7. – În termenele indicate, instituţiile menţionate la art. 2 vor informa
Parlamentul despre măsurile întreprinse ca urmare a examinării raportului Comisiei
de anchetă şi a aplicării dispozițiilor prezentei hotărîri.
Art. 8. – Controlul asupra executării prezentei hotărîri va fi exercitat de
Comisia mediu şi schimbări climatice a Parlamentului.
Art. 9. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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