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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2022 nr. 205/2021 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022/2021. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.       

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022/2021, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 68 din 7 martie 2022) de către un grup de deputați în Parlament, și 

comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul respectiv prevede modificarea art. 2 

lit. e) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, care are drept 

scop majorarea alocațiilor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural cu 447,0 mil. lei, pentru restituirea accizelor la motorină. Astfel, 

proiectul în cauză implică majorarea cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 

2022 cu 447,0 mil. lei, respectiv a deficitului bugetului de stat, nefiind indicată 

sursa de finanțare a acestora, contrar prevederilor art. 131 alin. (6) din 

Constituția Republicii Moldova. 

Totuși, ținând cont de evoluția prețurilor la motorină, care are repercusiuni 

asupra agriculturii, Guvernul a inclus mijloacele necesare pentru compensarea 

parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, în 

sumă de 200,0 mil. lei, în proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului 

de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021. 

În ceea ce privește utilizarea alocațiilor din Fondul Național de Dezvoltare 

a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea accizelor la motorină, 

relevăm că este necesară o derogare de la prevederile Legii nr. 276/2016 cu 

privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului 

rural. Prin urmare, în acest scop,  prin Legea nr. 103/2022 a fost modificat art. 37 

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

agriculturii și mediului rural. 

În contextul celor menționate supra, Guvernul nu susține proiectul 

respectiv în varianta propusă, totodată fiind susținută măsura de suport al 

producătorilor agricoli prin compensarea parțială din Fondul Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a accizelor la motorina utilizată de 

producătorii agricoli în anul 2022, pentru acordarea acestora fiind elaborat și 

aprobat cadrul normativ necesar. 




