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Nota informativa
la proiectul hotararii Guvernului „cu privire la aprobarea modificarilor §i
completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului”.
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Proiectul hotararii a fost elaborat intru executarea prevederilor art.8 ,78 si 79
ale Codului Funciar. Legii bugetului pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016,
care au menirea operarii unor ajustari la cadrul normativ in vigoare.
Astfel, la imbunatatirea cadrului normativ ce tine de protectia si ameliorarea
terenurilor, in contextul ajustarii acestuia la bunele practice europene, se opereaza
modificari la denumirea autoritatilor centrale, intru realizarea reformei administratiei
publice centrale, care conform Legii cu privire la Guvem au fost comasate sau excluse
pentru a nu crea impedimente la implementarea politicilor in acest sens.
Programul este un document de baza pentru promovarea de catre organele
administrative publice a politicii unice de stat in domeniul protec|iei, ameliorarii si
utilizarii durabile a terenurilor cu actiunile concrete ce reiese din politicile publice
stabilite in cadrul strategiilor, planurilor de actiuni, acordurilor de asociere la domeniu
dat.
Tinind cont de modificarea si completarea Codului Funciar prin Legea
nr.24/2016 si a Legii nr. 1308/1997 privind pretul normativ si modul de vinzarecumparare a pamintului constatam, ca anterior mijloacele financiare pentru programul
de conservare si sporire a fertilitatii solului erau transferate pe contul special al
Guvernului de la schimbarea destinatiei
terenurilor,7 iar actualmente sursele banesti
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sunt transferate la conturile autoritatilor publice locale.
Astfel, operarea modificarilor in cadrul normativ si legislativ a dus la lipsa
mijloacelor financiare pentru domeniul de imbunatatiri funciare si protectia solurilor,
si necesita revizuirea executarii unor actiuni ale Programului, si anume a celor incluse
in proiect inaintat spre aprobare.
Scopul Programului consta in realizarea masurilor de stopare si ameliorare a
terenurilor prin modernizarea §i extinderea sistemului de imbunatatiri funciare,
implementarea tehnologiilor modeme §i a practicilor agricole prietenoase mediului
republicii.
Aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale
Guvernului au ca scop ajustarea mijloacelor financiare si a cadrului normativ conform
Legii bugetului pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, unde sunt alocate 15
mln. lei la actiunile intreprinse in Hotarirea Guvernului nr. 266 din 03 mai 2017 cu
privire la aprobarea Listei obiectelor §i mijloacelor financiare necesare pe anul 2017
pentru implementarea Programului pe anii 2011-2020 si a Hotaririi Guvernului
nr.554 din 14.07.2017 pentru aprobarea Planului de actiuni privind implementarea
Programului de conservare §i sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2017-2020.
Astfel, sursele alocate au fost distribuite doar la 27 obiecte cu stadiu avansat de
constructie sau in stadiu de finalizare a lucrarilor pe etape din cele 108 obiecte incluse
anterior in Lista la solicitarile autoritatilor administratiei publice §i prin dispozitiile
sau Hotararile Guvernului.
Prin aprobarea hotaririi nominalizate vor fi executate in continuare lucrarile de
protectie si ameliorarea terenurilor, precum si valorificarea acestora, intru executrea

tuturor actiunilor Programului de conservare si sporire a fertilitatii solului pentru anii
2011 - 2020 .

La fel, sufera modificari si Hotarirea Guvemului nr.554 din 14.07.2017
pentru aprobarea Planului de actiuni privind implementarea Programului de
conservare §i sporire a fertilitafii solurilor pentru anii 2017-2020 fund ajustate
modificarile corespunzatoare conform Hotariri i Guvernului nr.626 din 20.08.2011.
Prin urmare aceasta vor fi ajustate, conform prevederilor Legii bugetului de stat
nr.279 din 16 decembrie 2016, cu imbunatatirea actiunilor ce sunt necesar de realizat,
si cu indicarea concreta a autoritatilor si instritutiilor subordinate acestora intru
evitarea impedimentelor ce se impun la realizarea scopurilor propuse in cadrul
Programului enuntat cu redistribuirea sumelor pe actiuni si institutii ce le
impementeaza.
Inipactul economic §i social: Executarea lucrarilor de protectie, ameliorare si
utilizare durabila a terenurilor inclusiv pentru combaterea eroziunii solului si de
stopare a alunecarilor de teren va micsora treptat pierderile de pe suprafata terestra a
cantitatilor imense de sol fertil ale folosintelor funciare aflate in imediata apropiere
sau chiar in localitatile afectate. Astfel, se va ameliora starea ecologica pe terenurile
date, se va Tmbunatati calitatea apelor de suprafata si subterane, se va majora volumul
productiei agricole in urma interventiei la amenajarea corespunzatoare a terenului.
Agrumentarea economico-financiara: Pentru operarea modificarilor si
completarilor in unele hotariri de Guvem, nu necesita mijloace finaciare suplimentare.
Proiectul de hotarire a Guvemului' ,,cu privire la aprobarea modificarilor §i
completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului” este coordonat in modul
stabilit cu Ministerul Economiei, Ministerul Finan^elor, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale si Mediului, Agenda Moldsilva si Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta al MAI (copia avizelor se anexeaza), expertizate in modul stabilit
de Centrul National Anticoruptie si Ministerul Justitiei. A fost supus examinarii
suplimentare proiectul enuntat in cadrul discutiilor cu reprezentantii directiilor
Cancelariei de Stat. Majoritatea obiecpilor §i propunerilor inaintate au fost luate in
considerate, iar divergence le aparute sint reglementate in tabelul de divergence,
anexat la proiect.
A fost revizuit suplimentar si reavizat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii
Regionale si Mediului la indicatia Cancelariei de Stat stabilind pe viu realizarea
masurilor de stopare si ameliorare a terenurilor cu redistribuirea sumelor pe actiuni si
institutii ce urmeaza sa le impementeze.
Proiectul este plasat pe saitul Agenfiei: www. arfc. gov, md ., in rubrica:
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Transparenfa decizionala - proiecte de acte legislative §i normative.
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