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Comisia administrație publică
DECIZIE

cu privire la consultarea publică asupra proiectului de lege

nr. 528 din 22.12.2020 pentru modificarea Legii nr. 29/2018
privind delimitarea proprietății publice

în cadrul ședinței publice comune a Comisiei administrație publică și

Comisiei agricultură și industrie alimentară din 3 martie 2021 a fost asigurată
consultarea publică asupra proiectului de lege nr. 528 din 22.12.2020 pentru
modificarea Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice, prin
organizarea

de

dezbateri

publice

cu

participarea părților

interesate,

reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, ai autorităților
administrative subordonate, respectiv, asociația reprezentativă a autorităților

administrației publice locale (CALM).

Urmare audierii reprezentanților Guvernului Republicii Moldova Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției „Apele

Moldovei”, Agenției Proprietății Publice, cât și a discuțiilor demarate cu
reprezentanții autorităților administrației publice locale, s-a determinat că

prevederile proiectului de lege nominalizat se suprapun cadrului normativ

actual și va genera reglementări ambigui, discreții de interpretare ce depășesc
cadrul legal și conflicte de competențe dintre autoritățile administrației publice

centrale și locale, fără a implica aplicabilitatea normelor din proiectul de lege ca
rezultat scontat.

Comisiile permanente au subliniat asupra faptului că cadrul normativ
existent prin prevederile dispuse în Capitolele II și III din Legea nr. 29/2018
privind delimitarea proprietății publice reglementează bunurile proprietate
publică a statului, cât și cele ale unităților administrativ-teritoriale, precum și
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competențele Guvernului și ale autorităților administrației publice centrale și

locale în procesul delimitării acestora.
Prin urmare, potrivit art. n alin. (2) lit. b) din Legea menționată, corpurile
de apă de suprafață, terenurile aferente acestora și terenurile fondului apelor

situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale de nivelul I, efectiv fac
parte din categoria bunurilor domeniului public al unității administrativ-

teritoriale și sunt gestionate de acestea cu excepția celor prevăzute la art.9
alin.(2) lit. b), care sunt bunurile domeniului public al statului delimitate prin
criteriile stabilite.

în condițiile date, sub aspectul întreținerii corpurilor de apă, a zonelor și a
fâșiilor de protecție, invocăm dispozițiile prevăzute la art. 50 din Legea apelor

nr. 272/2011, potrivit cărora autoritatea administrativă de gestionare a apelor Agenția „Apele Moldovei”, cât și autoritățile administrației publice locale

asigură întreținerea bunurilor enumerate ca un serviciu public obligatoriu.

Subsidiar, autoritățile administrației publice locale, cât și alți posesori privați
sânt responsabili de întreținerea corpurilor de apă de suprafață, a zonelor și a

fâșiilor de protecție, precum și a construcțiilor hidrotehnice aflate în gestiunea
lor.

în context, subliniem că organul central al administrației publice în
domeniul mediului este responsabil de elaborarea politicii de stat în domeniul

gestionării resurselor de apă, iar autoritatea administrativă de gestionare a
apelor întreprinde măsurile de implementare a legislației în domeniul protecției

și gestionării apelor, or monitorizarea sistematică a stării apelor de suprafață,
cât și a zonelor protejate se efectuează de către organul central al administrației
publice în domeniul mediului, prin intermediul instituțiilor subordonate.
Drept urmare, în măsura prevăzută de lege, normele de referință se impun

printr-un caracter imperativ, ca necesitate categorică și necondiționată în
respectarea acestora.
în rezultatul consultărilor publice efectuate în conformitate cu prevederile
articolului 491 din Regulamentul Parlamentului asupra proiectului de lege nr.

528 din 22.12.2020 pentru modificarea Legii nr. 29/2018 privind delimitarea
proprietății publice, se DECIDE:

1. Se ia act despre informația prezentată de către președintele Comisiei

agricultură și industrie alimentară - Domnul Radu MUDREAC, autorul
proiectului de lege - Domnul Alexandru SLUSARI, reprezentanții autorităților

administrației publice centrale, precum și ai autorităților administrației publice

locale în cadrul dezbaterii publice asupra proiectului de lege nr. 528 din
22.12.2020 pentru modificarea Legii nr.

29/2018 privind delimitarea

proprietății publice.
2. Se propune:

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ca organ central
al administrației publice în domeniul mediului responsabil de elaborarea

politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă de comun cu Agenția

„Apele Moldovei” și Agenția Proprietății Publice

- să identifice și să stabilească criteriile necesare pentru a asigura o

delimitare facilitară a bunurilor domeniului public al statului de cele ale
domeniului public al unităților administrativ-teritoriale (art. 9 alin. (2) lit. b);
art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății

publice/
- să elaboreze propuneri conceptuale de soluționare a problemelor

abordate în cadrul consultărilor publice, iar la ședința comună a Comisiilor

parlamentare de profil din 10 martie curent, să prezinte informația privind
desfășurarea procesului de elaborare a unui nou proiect de act legislativ.

Alexandr USATÎI
Vicepreședintele Comisiei administrație publică
a Parlamentului Republicii Moldova

Radu MUDREAC
Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară
a Parlamentului Republicii Moldova

