Tebelul de divergenta
a obiectiilor si propunerilor parvenite de la ministere §i alte autoritati administratiei publice centrale
la proiectul hotaririi Guvemului ,,Cu privire la aprobarea Listei obiectelor §i mijloacelor financiare necesare pe anul 2017
intru realizarea Programului de conservare §i sporire a fertilitatii solurilor pe anii 2011-2020”.
Nr. de
ordine

.

1

2.

3.

Autorul
propunerii

Conjinutul propunerii

Ministerial Finanjelor
Nr. 11/1-02-09 din
09.02.2017
Ministerial Mediului
Nr.004-07/233 din
08.02.2017
Ministerul Agricialturii §i
Industriei Alimentare
Nr. 12/2-4/29/466 din
07.02.2017

Lipsa de obiecjii

Decizia:
acceptat/neacceptat

Nota

Sustinut fara obiectii si propuneri

Mentionam faptul ca, conform prevederilor pet. 2 al Hotaririi
Guvemului nr. 626 din 20 august 2011 ,,Cu privire la aprobarea
Programului de conservare §i sporire a fertilitatii solului pentru anii
2011-2020,, Ministerul Agriculturi §i Industriei Alimentare in comun ей
Agenda Relatii Funciare si Cadastru odata la trei ani vor elabora §i
prezenta Guvemului
proiectul Planului de actiuni privind
implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii solului
pentru anii 2011-2020.
Astfel comunicam ca, ultimul Plan de actiuni
privind
implementarea
Programului de conservare §i sporire a fertilitatii
solurilor pentru anii 2014-2016 aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.
138 din 24 februarie 2014 a expirat.
Reie^ind din cele expuse va informam ca Ministerul a creat un
Grup de lucru in acest sens, unde sunt inclu^i §i specialism din cadrul
Agenjiei, care au elaborat proiectul hotaririi Guvemului pentru
aprobarea Planului de actiuni privind implementarea Programului de
conservare §i sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2017-2020.
Acesta in prezent este remis Centrului National Anticoruptie spre

Nu se accepta,
deoarece in conformitate
cu prevederile p.4 al
Hotaririi Guvemului nr.
626 din 20 august 2011,
ARFC, in comun cu
MAIA, vor elabora §i
prezenta Guvemului
anual Lista obiectelor §i
mijloacelor financiare
necesare intru realizarea
Programului de
conservare §i sporire a
fertilitatii solurilor pentru
anii 2011-2020, (ceea ce a
executat ARFC, inaintind
proiectul enuntat).
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Ministerul Economiei
Nr. 21-795 din
09.02.2017

4.
i
f

5.
к

6.

7.

Serviciul Protecjiei
Civile §i Situapilor
Excepjionale A1 MAI Nr.
19/7-226 din 01.02.2017
Agenda “Moldsilva”
Nr.AM-02/01-218 din
31.01.17
Centrul National
Anticoruptie
Nr.06/1130 din
24.02.2017

examinare §i expertiza anticoruptie.
Conform prevederilor pet. 4 al Hotaririi Guvernului nr. 626 din 20
august 2011, Agenda Relatii Funciare si Cadastru in comun cu
Ministerul Agriculturii §i Industriei Alimentare va elabora si prezenta
anual Guvernului Lista obiectelor §i mijloacelor financiare necesare
pentru realizarea Programului menjionat.
Asa dar, reiesind din eele expuse, informam ca, Lista obiectelor si
mijloacelor financiare necesare pe anul 2017 urmeaza a fi elaborata dupa
aprobarea Planului de actiuni privind implementarea Programului de
conservare §i sporire a fertilitapi solurilor pentru anii 2017-2020.
Sustinut cu propuneri: La pet. 1 si din titlul proiectului Hotararii de
Guvern, consideram necesar excluderea sintagmei „intru realizarea pet.
4 al Programului de conservare si sporire a fertilitatii solurilor pentru
anii 2011-2020, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 626 din
20.08.2011” si includerea prevederii respective in clauza de emitere a
proiectului in cauza, ca temei de elaborare a acestuia.

Se accepta, au fost
operate modificarile
inaintate.

Lipsa de obiec^ii
♦

•

♦

Lipsa de obiecpi

Cu referire la proiect, autorul nu a respectat etapele asigurarii
transparentei decizionale. Astfel, proiectul a fost remis Centrului
National Anticoruptie la data de 09.02.2017, Tnsa a fost plasat pentru
consultare publica pe pagina web oficiala a Agentiei Relatii Funciare §i
Cadastru: www.arfc.aov.md la data de 10.02.2017.
De asemenea, autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului
referitor la initierea elaborarii prezentului proiect de decizie. • In
consecinta, se constata omiterea unei etape esentiale ale procesului de
asigurare a transparentei procesului de elaborare a deciziilor, statuata la
/V

A fost plasat pentru
consultare publica pe
pagina web oficiala a
ARFC: www.arfc.aov.md
la data de 31.01.2017
Nu se accepta. Anual,
este aprobata Hotarirea
Guvernului pentru
aprobarea Listei si
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art.8 lit.a) din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenta in
procesul decizional.
Prin urmare, avand tn vedere ca autorul nu a asigurat informarea
pubiicului referitor la initierea elaborarii, precum §i faptul ca nu a
respectat termenul de 10 zile lucratoare pentru prezentarea
recomandarilor pe marginea proiectului, se constata nerespectarea
rigorilor de transparenta decizionala.

Argumentarea economico-financiara. Conform art.37 lit.e) al Legii
nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului §i ale altor
autoritati ale administratiei publice centrale si locale, nota informativa
trebuie sa contina „fundamentarea economico-financiara in cazul in
care realizarea noilor reglementari necesita cheltuieli financiare si de
alta naturaJ'.\n nota informativa, autorul a indicat expres ca „Conform
Legii bugetului pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 sunt a locate
15 mil lei. Lista obiectelor prevede continuarea lucrarilor la obiectele
prevazute tn HG nr.978 din 16.08.2016, fntru realizarea $i
implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii
solurilor, a probat prin Hotararea Guvernului nr.626 din 20.08.2011."
Proiectul este expus in limba simpla, dar se recomanda revizuirea unor
prevederi ale proiectului pentru redarea clara §i concisa a acestora in
conformitatea cu cerintele prevazute de art.46 din Legea nr.317-XV din

mijloacelor necesare
pentru anul curent intru
Implimentarea
Programului de
conservare si sporire a
fertilitatii solurilor, astfel
informind primariile
despre intentia de
prelungire a lucrarilor
deja incepute. Prin
urmare, se pune la
dispozi^ia parjilor
interesate proiectul de
decizie §i a materialelor
aferente acestuia plasate
pe pagina web a Agentiei
de la 30.01.2017.
Se accepta.
Au fost operate
modificarile in
conformitate cu legislatia
in vigoare

Se accepta.
Au fost operate
modificarile in
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18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor
autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

Pet.2 al Hotararii nr. 626/2011 stipuleaza ca: „Ministerul Agriculturii §i
Industriei Alimentare, in comun cu Agentia Relatii Funciare si Cadastru:
vor elabora si prezenta Guvernuiui spre examinare, о data in trei ani,
proiectul Planului de actiuni privind implementarea Programului de
conservare si sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2011-2020;".
Totodata, in sectiunea nr. IV a aceleiasi Hotarari se prevede ca
„Prezentul Program va fi implementat integral in anii 2011-2020 si
divizat pe etape cu о perioada de realizare de trei ani. [...] Pentru
indeplinirea integrala a Programului pana in 2020 vor fi elaborate
planuri de actiuni pentru urmatoarele etape: 2014-2016 §i 2017-2020."

conform itate cu legislatia
in vigoare
Nu se accepta, deoarece
MAIA a inaintat
Centruiui National
Anticoruptie proiectul
Hotararii Guvernuiui
pentru aprobarea Planului
de actiuni privind
implementarea P-lui de
conservare §i sporire a
fertilitatii solurilor pentru
anii 2017-2020, care pana
la moment nu a fost
aprobat de Guvern, ceea
ce pune in dificultate
existenta viabila I.S. PSiF
§i I.S. IPOT si IPAPS
Dimo a caror activitate
depinde nemijlocit de
aprobarea hotaririi
enuntate Astfel, conform
prevederilor Legii
729/2016 §i p.4 al H.
Guvernului nr. 626 din
20.08.2011, ARFC, in
comun cu MAIA, vor
elabora §i prezenta
Guvernului anual Lista
obiectelor §i mijloacelor
financiare necesare intru
realizarea Programului de
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De asemenea, proiectul hotararii de Guvern nu mentioneaza ca Lista
obiectelor si mijloacelor fmanciare necesare pentru anul 2017 se
anexeaza. Completarea pct.l la final cu sintagma „(se anexeaza)".
Recomandare:
Promovarea proiectului doar in baza actului normativ care
reglementeaza expres implementarea Programului de conservare si
sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2017-2020 in conformitate cu
pet.2 si sectiunea IV din Hotararea Guvemuiui nr.626 din 20.08.2011 cu
privire la aprobarea Programului de conservare §i sporire a fertilitatii
solurilor pentru anii 2011 -2020.

8.

Ministerul Justitiei
Nr.03/1812 din
24.02.2017

Sustinut fara obiectii si propuneri

Director General

4

Anatolie Ghilas

conservare §i sporire a
fertilitatii solurilor pentru
anii 2011-2020, (ARFC,
inaintind proiectul
enuntat).
Sc accepta, au fost
operate modificari

Nu se accepta, deoarece
prin avizul Ministerului
Justitiei nr. 03/1812 din
24.02.17, considera
proiectul actului normativ
inaintat coerent si nu sunt
expuse
obiectii
§i
propuneri de ordin juridic.

