
Cu referire la semnalarea, nr.ID000016 din 28.03.2021, parvenită prin intermediul 

Sistemului Informațional „reLAWed”, Vă comunicăm următoarele. 

Obiectul sesizării, precum și recomandările înaintate sunt similare unei alte sesizări 

parvenite prin intermediul platformei  „reLAWed” și înregistrate cu nr.ID000012 

din 01.03.2021. Astfel, reieșind din faptul că aceste două sesizări sunt similare 

(conform Legii sesizate și recomandărilor înaintate), se va trata/examina printr-o 

singură procedură.  

În acest sens, Vă informăm că conform prevederilor art.73 din Constituția Republicii 

Moldova, art.23 alin.(2) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.21 

lit.e) al Legii nr.136/2017 cu privire la Guvern, pct.38 din Hotărârea Guvernului 

nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului, pct.6, subpct.6) și 

subpct.7) pct.7, subpct.1) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.695/2017, semnalarea (nr.ID000012 din 01.03.2021) a fost remisă 

către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin scrisoarea 

nr.06/2-1392 din 04.03.2021.  

Remiterea semnalării s-a efectuat reieșind din atribuțiile funcționale și domeniul de 

activitate a ministerului sus-citat, în vederea evaluării posibilității modificării Legii 

vânătorii și fondului cinegetic nr.298/2018. 

Până în prezent nu am primit un răspuns de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, însă acesta, a confirmat că solicitarea este în examinare și  

urmează să se expună asupra semnalării respective. 

Suplimentar, Vă informăm că și Centrul Național Anticorupție a examinat 

prevederile legii în cauză la etapa promovării și a întocmit un Raport de expertiză 

anticorupție în care au fost înaintate mai multe obiecții și recomandări pentru autorii 

ce promovau proiectul în cauză. Astfel, anexăm și raportul de expertiză anticorupție 

asupra proiectului Legii vânătorii și fondului cinegetic (Nr. ELO18/4906 din 

28.03.2018).  

Mai mult ca atât, recent Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

a remis un nou proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea actelor normative cu 

privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național, 

pentru a fi supus expertizei anticorupție. În cadrul expertizei efectuate Centrul 

Național Anticorupție a înaintat mai multe obiecții și recomandări asupra normelor 

propuse/promovate (a se vedea raportul de expertiză anticorupție plasat pe pagina 



www.cna.md, la compartimentul „expertiză anticorupție” – Raportul de expertiză 

anticorupție nr.EHG21/7225 din 19.04.2021). 

 

Subsidiar, comunicăm că răspunsul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului va fi publicat pe Platforma „reLAWed” la ambele semnalări 

(nr.ID000012 și nr.ID000016). 

 

23.04.2021. 

 

http://www.cna.md/



