15 decembrie 2021
DECLARAȚIA
Platformei Naționale din Republica Moldova
a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic
privind încălcarea dreptului constituțional la un mediu sănătos și
riscurile de corupție în urma modificărilor operate la Legea cu privire la spațiile verzi ale
localităților urbane și rurale
Președintelui Parlamentului Republicii Moldova,
Domnului Igor Grosu,
Semnatarii, membri ai Grupului de Lucru Mediu, Schimbările Climatice și Securitatea Energetică a
Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, precum și alte organizații
ale societății civile, își exprimă dezacordul privind modificările operate prin proiectul nr. 256 din
29.09.2021 la Legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale. Mai exact, constatăm
încălcarea dreptului constituțional „la un mediu înconjurător sănătos” și, totodată, a drepturilor
omului prin excluderea necesității consultării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor privind
amenajarea construcțiilor în spațiile verzi. În special, în acest caz, avem ignorarea prevederilor
Convenției Aarhus și a art. 37 din Constituția R. Moldova.
Atât Guvernul, care a avizat pozitiv proiectul de Lege, cât și Parlamentul, care cu 56 de voturi au
votat proiectul în prima lectură, au prezentat în mod deformant, ca pe o mare victorie, că prin acest
proiect vor fi interzise construcțiile capitale în spațiile verzi din localitățile rurale și urbane, omițând
adevărul că, de fapt, legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, care este în
vigoare din 1999, prevedea expres, de la bun început această interdicție în articolul 20, alineatul 2,:
„Construcțiile şi amenajările incompatibile cu destinația spațiilor verzi (obiective industriale,
locative, stații de alimentare cu combustibil etc.) sunt interzise”.
Prin modificările operate în lege se redactează conținutul, schimbând locul cuvântului „interzis”: „(2)
Se interzice, în spațiile verzi proprietate publică, construcția obiectivelor şi/sau amplasarea
obiectivelor incompatibile cu destinația spațiilor verzi.”
Astfel, afirmația că modificarea legii aduce interzicerea construcțiilor capitale în spațiile verzi este
manipulatoare, dat fiind că se referă la o prevedere deja existentă în lege, care era abuziv încălcată
în favoarea grupurilor de interese obscure.
Sub paravanul acestor așa-zise modificări, avizate de Guvern, sunt abrogate două prevederi esențiale
ce vizează consultarea cetățenilor și avizul expertizei ecologice obștești. Astfel, prin inițiativa
legislativă, votată în prima lectură de Parlament, se abrogă alineatul (3) din art.20 care prevede că
nu se poate construi în spațiile verzi „fără avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi obşteşti şi
fără acordul populaţiei din zonele limitrofe”. De asemenea, se abrogă alineatul (5) din art. 20 care
arată că „în cazul construcţiilor în spaţiile verzi proprietate publică, valorificarea masei lemnoase se

face de către organele de gospodărire a spaţiilor verzi, beneficiarii fiind obligaţi să recupereze
prejudiciul în modul stabilit de legislaţie”.
După cum observăm, abrogarea alineatului 3, privează comunitatea și cetățenii care locuiesc în zona
unde este localizat spațiul verde de dreptul de a mai fi consultați cu privire amenajările și
eventualele construcțiile de divertisment din spațiile verzi, indiferent de tipul lor, și nici nu va fi
necesară expertiza ecologică de stat sau cea obștească.
Prezentele modificări la lege au și riscuri de corupție, semnalate în avizul Centrului Național
Anticorupție. Mai exact, experții CNA susțin că textul care se introduce în lege pentru a diferenția
două categorii de obiective „pentru activități economico-sociale compatibile cu destinația spațiilor
verzi”, precum și pentru activități „incompatibile cu destinația spațiilor verzi” nu sunt clar definite,
pot genera interpretări diferite ale sensului, ceea ce va duce la o aplicare confuză a normelor.
Aceștia explică că, în redacția propusă, nu este clar dacă, de exemplu, un obiectiv cu caracter
cultural-artistic amplasat pe teritoriul unui spațiu verde poate sau nu poate fi calificat ca fiind
construcție capitală. Astfel, potrivit experților CNA, ambiguitatea administrativă a sensului
termenilor respectivi va permite interpretarea confuză și defectuoasă a acestora.
Considerăm manipulator, părtinitor și premeditat faptul că, în nota informativă, contrar avizului
CNA, autoarea documentului stipulează că aceste modificări legislative sunt necesare pentru a stopa
actele de corupție și de protecționism. De fapt, se dă mână liberă fărădelegilor în puținele spații
verzi, care au mai rămas integre, fără ca cetățenii să mai poată avea dreptul de a fi consultați.
Pentru a contracara fenomenul intervențiilor distructive și a eventualelor construcții de divertisment
în spațiile verzi, este mult mai importantă implementarea Legii cu privire la spațiile verzi ale
localităților urbane și rurale din 1999, îndeosebi restanța Guvernului, așa cum prevede art. 31 de a
ține Registrul național al spațiilor verzi cu respectarea obligatorie a cadastrului spațiilor verzi, cu
respectarea unui sistem unic, care să includă locația, suprafața și hotarele exacte.
În concluzie:
1. Considerăm că Legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale din 1999 este o
lege bună, care nu permite grupurilor de interese obscure să agreseze puținele spații verzi, care își
păstrează menirea și integritatea;
2. Solicităm Parlamentului să examineze de ce instituțiile statului (evident, din motive de corupție)
au boicotat timp de 22 de ani implementarea Legii cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și
rurale din 1999 la capitolul crearea Registrelor naționale și locale (art. 31) și includerea tuturor
spațiilor verzi la Cadastru;
3. Rugăm Comisia de Mediu și Dezvoltării Regionale a Parlamentului să inițieze consultări publice pe
implementarea Legii cu privire la spațiile verzi din 1999.
4. Considerăm părtinitoare și dăunătoare inițiativa legislativă prin proiectul nr. 256 din 29.09.2021
care specifică de a abroga prevederea privind consultarea cetățenilor și expertiza ecologică
obștească și de stat, inițiativă prin care este revizuită și viciată premeditat Legea din 1999 și,

5. Cerem Parlamentului Republicii Moldova să reîntoarcă în Comisie inițiativa legislativă prin
proiectul nr. 256 din 29.09.2021, care aduce prejudicii Programului de guvernare la combaterea
corupției instituționale.

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în
anul 2011 și în acest moment are 96 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind
organizații-umbrelă pentru alte peste 255 de organizații.. Misiunea Platformei este
consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii
Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea
Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la
Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

Lista organizațiilor ce susțin declarația
1. Mișcarea Ecologistă din Moldova
2. Eco-TIRAS
3. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă
4. Caroma Nord
5. Eco-Razeni
6. AO „Centrul Național de Mediu”
7. Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile
8. Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă
9. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
10. Terra-1530
11. Centrul de Consultanță Ecologică Cahul
12. Asociatia Institutum Virtutes Civilis
13. Expert-Grup
14. Fundația pentru Dezvoltare din RM
15. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
16. LID Moldova
17. Asociația Interacțiune
18. Rețeaua Națională LEADER
19. Institutul European de Studii Politice din Moldova
20. Asociaţia de reabilitare a invalizilor din RM
21. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova
22. Asociația ADEPT
23. Asociația Experts for Security and Global Affairs
24. Asociația pentru Politică Externă
25. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilitati
26. Alianța INFONET
27. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
28. Institul pentru Politici Publice

Alte organizații
29. Mișcarea Ecologistă Urbană
30. Asociația de Informare și Educație Ecologică „ECOSFERA”
31. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii

