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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare 

în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare    Vladimir Bolea  

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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                                                                     Aprobat 

                                           prin Ноtărârеа Guvernului nr.           /2022 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 

cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și mediului rural 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii 

și mediului rural, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 249 din 21 iunie 

2022) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia 

cu următoarele propuneri.  

Proiectul menționat are drept scop îmbunătățirea condițiilor de 

subvenționare a grupurilor de acțiune locală prin excluderea unor condiții 

neaplicabile în procesul de funcționare a grupurilor de acțiune locală prevăzute la 

art. 26 lit. f) și j) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

Astfel, ca urmare a punerii în aplicare a modificărilor propuse la art. 26 

lit. f) și j) din legea menționată, taxa pe valoarea adăugată, precum și serviciile 

de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de transport pentru 

proiectele implementate de către grupurile de acțiune locală în mediul rural vor fi 

eligibile și se vor calcula la acordarea subvenției. Aceste modificări vor motiva 

grupurile de acțiune locală să sporească investițiile în mediul rural, care, la 

rândul lor, vor avea un impact pozitiv asupra îmbunătățirii nivelului de trai şi a 

condiţiilor de muncă în mediul rural.  

Totodată, proiectul de lege nominalizat urmează a fi revizuit prin prisma 

cerințelor de tehnică legislativă statuate în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 

Titlul proiectului se va revizui prin prisma prevederilor art. 63 alin. (3) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit cărora dacă se 

modifică un singur articol sau punct dintr-un singur act normativ, în denumirea 

actului de modificare se face referire expresă la articolul sau la punctul modificat 

şi la actul normativ respectiv, iar numerotarea elementelor structurale se va 

revizui prin prisma art. 51 alin. (5).   

Dat fiind faptul că volumul alocațiilor prevăzute în Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural se aprobă anual în legea bugetului de 

stat, în vederea excluderii riscului incapacității de acoperire a cheltuielilor legate 

de implementarea noilor prevederi, este necesar de a specifica în nota 

informativă că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul 

Agenției de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, autoritate administrativă 

responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului naţional de dezvoltare a 
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agriculturii şi mediului rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la 

partenerii de dezvoltare, va monitoriza corelarea costurilor cu volumul alocațiilor 

aprobate anual ținând cont de disponibilitatea resurselor bugetare.  

La art. II se va ține cont că, potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare peste o lună de la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în 

textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Totodată, 

alin. (3) al acestui articol dispune că „intrarea în vigoare a actelor normative 

poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor 

internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor 

Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între 

actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective”.  

Astfel, intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să 

fie argumentată în nota informativă. 
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