
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\17967\redactat_17967-ro.docx 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători  

agricoli și asociațiile acestora 
------------------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și 

asociațiile acestora. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Ion Perju 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

 

pentru modificarea Legii nr.312/2013  

privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora 
 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și 

asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48, 

art.90), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. În tot textul legii, cuvîntul „omogene” se exclude, cuvîntul „retragere”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „revocare”, la forma gramaticală 

corespunzătoare, și textul „procedura stabilită prin Legea contenciosului 

administrativ nr. 793/2000” – cu cuvintele „Codul administrativ”. 

 

2. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „care au drept scop valorificarea 

producției membrilor grupului” se substituie cu cuvintele „asociați în scopul 

comercializării producției agricole a membrilor”. 

 

3. La articolul 2: 

la noțiunea „aviz de recunoaştere”, cuvintele „document eliberat” se 

substituie cu cuvintele „act administrativ individual emis”;  

noțiunea „decizie de retragere a avizului de recunoaştere” se exclude;  

noțiunea „valoarea producţiei comercializate” va avea următorul cuprins: 

„valoarea producţiei comercializate – valoarea fără TVA a producţiei 

comercializate prin intermediul grupului de producători, luîndu-se în calcul doar 

producția aferentă produsului sau grupului de produse, pentru care grupul de 

producători a fost recunoscut. În calculul valorii producției comercializate intră și 

valoarea producției prelucrate, numai în cazul în care aceasta este obținută din 

produse agricole pentru care grupul a obținut recunoașterea”. 

 

4. La articolul 3:  

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) creșterea volumului de vînzări ale produselor agricole”; 

se completează cu literele f) și h) cu următorul cuprins:  

„f) comercializarea producţiei agricole a membrilor prin intermediul 

grupului de producători”; 
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„h) promovarea tehnologiilor de cultivare și a practicilor care nu dăunează 

mediului înconjurător”. 

 

5. La articolul 4 litera c), cuvintele „în jurul unui singur produs sau al unui 

grup de produse omogene” se substituie cu cuvintele „asociați pentru un produs 

sau grup de produse”. 

 

6. La articolul 5 alineatul (2): 

la litera d), cuvîntul „creării” se exclude; 

se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) elaborează și propune Guvernului spre aprobare proceduri ce țin de 

recunoașterea grupurilor de producători, precum și de reglementarea activității 

comisiei de recunoaștere”. 

 

7. La articolul 6 alineatul (2): 

litera c) se completează cu următorul text: „și aplică sancțiuni pentru 

neîndeplinirea cerințelor planului de recunoaștere”;  

litera e) va avea următorul cuprins:  

„e) verifică și monitorizează respectarea de către grupurile de producători a 

condițiilor de recunoaștere, a planurilor de recunoaștere și a condițiilor de obținere 

a sprijinului financiar nerambursabil”. 

 

8. Denumirea capitolului II va avea următorul cuprins: 

 

„Capitolul II 

CONSTITUIREA, RECUNOAȘTEREA ȘI FUNCȚIONAREA 

GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI  

ȘI A ASOCIAȚIILOR ACESTORA”. 

 

9.  Articolul 7: 

la alineatul (3), după cuvîntul „a comercializa” se introduce textul  „    

, cantitativ și valoric,  iar textul „omogene, proprii, în cadrul grupului respectiv” 

se substituie cu cuvintele „prin intermediul grupului respectiv”; 

la literele a), b) și c) înainte de raporturile procentuale, se introduce cuvîntul 

„minimum”; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins:  

„(5) Un membru al unui grup de producători nu poate dobîndi calitatea de 

membru în alt grup de producători, constituit pentru același produs sau grup de 

produse.” 

 

10.  La articolul 8:  

alineatul (1) se completează cu cuvintele „ , ținîndu-se cont de prevederile 

specifice ale legislației aplicabile formei juridice de organizare”; 

la alineatul (3), cuvintele „o lună” se substituie cu textul „6 luni”. 
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11.  La articolul 9, alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul 

cuprins:  

„g) să suporte riscurile asociate acordării sprijinului financiar”. 

 

12. Articolul 10: 

la alineatul (1), cuvintele „și sînt autentificate notarial” se exclud; 

alineatul (2) se completează cu literele e)–g) cu următorul cuprins: 

„e) angajamentul membrilor de a achita contribuțiile financiare necesare 

pentru finanțarea grupului de producători; 

f) penalități pentru nerespectarea obligațiilor ce revin membrilor conform 

actului constitutiv, în special pentru nerespectarea angajamentelor de 

comercializare a produselor prin intermediul grupului; 

g) durata minimă a calității de membru, care nu poate fi mai mică de un an.” 

 

13.  Articolul 11: 

la alineatul (2) litera c), cuvintele „terenurilor agricole” se substituie cu 

cuvintele „bunurilor imobile”; 

se completează cu alineatele (10) și (11) cu următorul cuprins: 

„(10) În vederea recunoașterii grupurilor de producători, autoritatea 

competentă va institui o comisie de recunoaștere. 

(11) Componența comisiei de recunoaștere, condițiile de organizare și 

funcționare, precum și procedura de recunoaștere a grupurilor de producători vor 

fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin hotărîre de Guvern.”  

 

14.  La articolul 12: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins:  

„(3) Din momentul recunoaşterii unui grup de producători, Agenția are 

dreptul sa efectueze verificări asupra respectării termenelor şi condiţiilor de 

recunoaştere, iar în caz de depistare a unor nereguli, să propună autorității 

competente revocarea avizului de recunoaştere.”; 

la alineatul (4), cuvintele „ce a fost constatată în modul stabilit” se exclud 

și se completează cu textul „săvîrșite cumulativ sau separat, constatate în modul 

stabilit, în cadrul verificărilor sau monitorizărilor efectuate de către Agenție”; 

la alineatul (5): 

cuvintele „autoritatea competentă” se substituie cu cuvîntul „Agenție”; 

după cuvîntul „competente” se introduc cuvintele „și Agenției”. 

 

15.  Se completează cu articolul 121: 

„Articolul 121. Verificarea menținerii condițiilor de recunoaștere a 

grupurilor de producători 

(1) Verificarea menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor de 

producători are loc pe întreg parcursul implementării planurilor de recunoaștere și 

constă în verificarea documentară, verificări pe teren a menținerii condițiilor, care 

au stat la baza emiterii avizului de recunoaștere, precum și prezentarea de către 
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grupul de producători a rapoartelor anuale privind realizarea planului de 

recunoaştere. 

(2) Rapoartele anuale privind realizarea planului de recunoaștere se prezintă 

de către grupul de producători către Agenție, nu mai tîrziu de 15 mai a anului 

următor celui raportat, și va cuprinde perioada 1 ianuarie–31 decembrie a anului 

de raportare. În cazul în care grupul de producători a fost recunoscut după data de 

1 ianuarie, raportul va cuprinde perioada de la data recunoașterii pînă la 

31 decembrie. 

(3) Verificările vor fi efectuate conform unor proceduri aprobate prin 

ordinul directorului Agenției, conform Legii nr. 229/2010 privind controlul 

financiar public intern.” 

 

16. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Pe parcursul implementării planului de recunoaştere, grupul de 

producători poate solicita modificarea planului de recunoaştere o singură dată pe 

an, iar în cazul în care numărul membrilor fie crește, fie scade, ori de cîte ori este 

necesar, ţinînd cont de faptul că modificarea solicitată nu trebuie să afecteze 

obiectivul general al planului de recunoaştere.”  

 

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 14. Produsele pentru care se constituie grupurile de producători 

Grupurile de producători pot solicita recunoaşterea pentru un produs sau un 

grup de produse, după cum urmează: 

(1) Produse horticole: 

a) fructe și legume; 

b) fructe şi pomuşoare; 

c) fructe; 

d) legume; 

e) cartofi; 

f) struguri; 

g) nuci, migdale, alune; 

h) produse horticole destinate procesării; 

i) seminţe, material săditor, flori. 

(2) Produse de fitotehnie: 

a) cereale; 

b) plante medicinale și etero-oleaginoase; 

c) sfeclă de zahăr; 

d) plante furajere; 

e) rapiță; 

f) cînepă industrială. 

(3) Produse de origine animală: 

a) bovine, carne de bovine, lapte și produse lactate; 

b) ovine şi caprine, carne, lapte şi produse lactate de ovine şi de caprine, lînă 

și pielicele; 

c) porcine, carne de porc; 
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d) iepuri și alte animale pentru carne și blană; 

e) păsări, carne de pasăre, ouă; 

f) miere de albine şi produse apicole; 

g) pești și alte specii de acvacultură.” 

 

18. Se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins: 

„Articolul 151. Monitorizare 

(1) Pe perioada implementării planului de recunoaştere, grupul de 

producători va fi supus monitorizării în vederea colectării sistematice de informaţii 

privind modul de desfăşurare şi rezultatele activităţilor privind implementarea 

planurilor de recunoaștere, analiza şi utilizarea informaţiei, prin intermediul 

documentelor şi vizitelor în teren. În baza indicatorilor de performanţă şi 

rezultatelor atinse va fi organizată monitorizarea implementării planurilor de 

recunoaştere. 

(2) Monitorizările vor fi efectuate conform unor proceduri aprobate prin 

ordinul directorului Agenției, conform Legii nr.229/2010 privind controlul 

financiar public intern.” 

 

19. La articolul 16: 

alineatul (1) se completează cu cuvintele „ , uniuni de persoane juridice”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Asociațiile de producători agricoli se creează dacă au drept fondatori 

minimum 2 grupuri de producători.”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Obiectivele generale ale asociației grupurilor de producători sînt: 

a) reprezentarea intereselor legale ale membrilor săi în fața autorităților 

publice locale și autorităților administrative centrale; 

b) promovarea unor metode eficiente de producție şi îmbunătăţire a calităţii, 

adaptarea producției la cerințele pieței prin informarea, consilierea grupurilor de 

producători și membrilor acestora; 

c) promovarea tehnologiilor de producție benefice din punct de vedere 

ecologic; 

d) efectuarea analizelor, studiilor de piață şi instruirea membrilor săi; 

e) furnizarea serviciilor juridice şi contabile pentru membrii asociației 

grupurilor de producători.” 

 

20. La articolul 18: 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători 

recunoscut, din partea Agenţiei şi se calculează reieşind din valoarea producţiei 

comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, 

după cum urmează:  

a) 15% pentru produse de origine animală și 13% pentru produse de origine 

vegetală – în primul an de activitate;  
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b) 13% pentru produse de origine animală și 11% pentru produse de origine 

vegetală – în al doilea an de activitate;  

c) 11% pentru produse de origine animală și 9% pentru produse de origine 

vegetală – în al treilea an de activitate;  

d) 9% pentru produse de origine animală și 7% pentru produse de origine 

vegetală – în al patrulea an de activitate;  

e) 7% pentru produse de origine animală și 5% pentru produse de origine 

vegetală – în al cincilea an de activitate a grupului de producători. 

Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut la 

literele a)–e) nu va depăşi suma de 1,5 milioane lei, pentru un an de activitate.” 

la alineatul (11), cuvîntul „activitate” se substituie cu cuvîntul „investiție”; 

se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 

„(12) Sprijinul financiar se acordă doar pentru primii cinci ani de activitate, 

termenul de calculare începînd cu data recunoaşterii grupului. Sprijinul financiar 

pentru ultimul an are loc după confirmarea implementării corecte a planului de 

recunoaștere.” 

 

21.  La articolul 19 alineatul (4), după textul „30 de zile” se introduc 

cuvintele „de la data recepționării cererii de către Agenție”. 

 

22.  La articolul 20: 

alineatul (4) se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) comercializarea producției agricole de la grupul de producători agricoli 

către membrii acestuia”; 

 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Pentru neîndeplinirea cerințelor planului de recunoaștere, Agenția 

aplică sancțiuni grupului de producători agricoli, care se vor calcula din valoarea 

sprijinului financiar autorizat/achitat, după cum urmează: 

a) 15% – în cazul in care în perioada unui an calendaristic, unul din membri 

nu a comercializat cantitatea conformă planului de recunoaștere; 

b) 20% – în cazul în care în perioada unui an calendaristic, 2-3 membri ai 

grupului de producători nu au comercializat cantitatea conformă datelor din planul 

de recunoaștere; 

c) 10 % – în cazul în care nu a fost prezentat în termen raportul anual privind 

implementarea planului de recunoaștere;  

d) rambursarea a 10 % – în cazul în care a fost îngrădit accesul 

reprezentanților Agenției pentru efectuarea verificărilor/monitorizărilor; 

e) nerespectarea angajamentelor aferente asistenței financiare primite în 

perioada asistată, dar şi în decurs de 5 ani de la data primirii ultimei plăţi se 

sancționează cu rambursarea a 10% din mijloacele financiare primite; 

f) neinformarea Agenţiei cu privire la circumstanţele care ar putea afecta 

punerea în aplicare a planului de recunoaștere pe parcursul perioadei de 

recunoaştere, se sancționează cu rambursarea a 10% din mijloacele financiare 

primite.”; 
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 alineatul (5), cuvintele „Lista de interdicție a producătorilor agricoli” se 

substituie cu cuvintele „Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții”; 

 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

 „(6) Termenul de înlăturare a iregularităților prevăzute în alineatul (4) este 

de 6 luni de la momentul depistării acestora.” 

 

Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege. 

 

Președintele Parlamentului     

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători 

agricoli şi asociaţiile acestora

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor lai elaborarea proiectului___

Prezentul proiect este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, în colaborare cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile

urmărite______________ ____________________________________________________

Necesitatea elaborării şi promovării proiectului respectiv a fost identificată în cadrul 

activităţilor de recunoaştere a grupurilor de producători agricoli, a şedinţelor de lucru cu 

colaboratorii Ministerului şi Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură în ceea ce 

priveşte elaborarea modificărilor la Regulamentul privind recunoaşterea grupurilor de 

producători agricoli, precum şi la elaborarea Normelor metodologice privind 

supravegherea şi monitorizarea respectării de către grupurile de producători agricoli a 

condiţiilor de acordare a sprijinului financiar nerambursabil. Astfel, s-a constatat că la 

etapa actuală se impune modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători 

agricoli şi asociaţiile acestora sub un şir de aspecte, cum ar fi:

- atribuţiile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

(MADRM);

- atribuţiile Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA);

- procedurile şi cerinţele de înregistrare a grupurilor de producători agricoli;

- procedurile privind recunoaşterea grupurilor de producători agricoli;

- procedurile privind monitorizarea grupurilor de producători agricoli de către 

AIPA, în cazul în care acestea au accesat subvenţii de stat;

- structurarea produselor, pentru care se constituie grupurile de producători;

- reglementările privind acordarea sprijinului financiar;

- procedurile privind sancţionarea grupurilor de producători agricoli pentru 

nerespectarea planurilor de recunoaştere etc.

Proiectul nu conţine nici un aspect nou ce vizează reglementarea activităţii de 

întreprinzător, respectiv, nu a fost necesară elaborarea. Analizei Impactului de 

Reglementare (AIR).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunfi



Europene

4.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prezentul proiect de lege propune operarea unor modificări la Legea nr.312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova nr. 47-48, art.90 din 25.02.2013). Principalele prevederi şi elemente noi 

integrate în proiect sunt următoarele.

Aspectul important al modificărilor la Legea nr.312/2013 ţine de excluderea unor 

prevederi nejustificate cu privire la actele de constituire a grupurilor de producători, cum 

ar fi autentificarea notarială a acestora, includerea în statut a unor cerinţe ce depăşesc 

cadrul legal de reglementare a formei organizatorico-juridice respective (art.10, alin.(l) 

din lege).

Totodată, s-au introdus prevederi ce vor exclude situaţiile în care un producător agricol 

putea fi membru a mai multor grupuri de producători (art.7).

Art. 2 din lege a fost completat cu noţiuni noi, scopul cărora este de a exclude 

interpretările eronate ale unor termeni utilizaţi în activitatea grupurilor. Astfel, s-a 

definit detaliat noţiunea „ valoarea producţiei comercializate”, cu specificarea faptului 

că în calcul se.ia doar producţia aferentă produsului sau grupului de. produse, pentru care 

grupul de producători a fost recunoscut.

La art.3 s-a propus completarea obiectivelor pentru care se constituie grupurile de 

producători cu două litere noi: comercializarea producţiei agricole a membrilor prin  

intermediul grupului de producători, prin care se statuează clar şi fără posibilitate de 

interpretare obiectivul de bază -  comercializarea producţiei membrilor (integrale sau a 

unei părţi) doar prin intermediul grupului, şi promovarea tehnologiilor de cultivare şi a 

practicilor care nu dăunează mediului înconjurător, obiectivul fiind în conformitate cu 

tendinţele actuale de desfăşurare a activităţilor de producţie, care să urmărească 

protejarea şi conservarea mediului ambiant.

In vederea excluderii interpretării eronate a sensului de grup de produse omogene, din 

întreg textul legii a fost exclus cuvântul omogene, iar pentru a clarifica pentru care grupe 

de produse se pot asocia producătorii agricoli, art. 14 din lege a fost expus într-o redacţie 

nouă, fiind structurat pe grupe de produse.

în scopul concretizării competenţelor atribuite Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură, la articolul 6, alin.(2), litera e) a fost expusă într-o redacţie nouă, fiind 

completate atribuţiile Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

Articolul 7, care reglementează condiţiile de constituire a grupurilor de producători, a 

fost completat, la alineatul (3) cu o prevedere din care rezultă că raporturile procentuale 

descrise trebuie îndeplinite ca condiţie minimus.

Titlul Capitolului II a fost redenumit pentru a expune clar şi consecutiv procedurile pe



care le implică crearea unui grup de producători agricoli.

Articolele 9 şi 10 au fost completate cu prevederi ce ţin de obligaţiile membrilor 

grupurilor şi care trebuie expuse în actele de constituire, în vederea asigurării 

sustenabilităţii şi responsabilităţii membrilor faţă de grup. Aceste prevederi se referă la 

angajamentul membrilor de a achita contribuţiile financiare necesare pentru finanţarea 

grupului de producători, suportarea riscurilor asociate în rezultatul acordării sprijinului 

financiar.

De asemenea, legea prevede faptul că recunoaşterea grupurilor de producători se va 

efectua conform unor proceduri speciale, însă nu specifică cine este responsabil pentru 

elaborarea şi aprobarea acestor proceduri. Prin completarea propusă la art.ll cu un 

alineat nou, se prevede că componenţa Comisiei de recunoaştere, condiţiile de 

organizare şi funcţionare, precum şi procedura de recunoaştere a grupurilor de 

producători vor f i  reglementate printr-un regulament, aprobat prin hotărâre de Guvern. 

Astfel, această carenţă din lege a fost eliminată. Alineatul (3) lit.c) din articolul 11 s-a 

modificat prin substituirea cuvintelor „terenurilor agricole” cu cuvintele „bunurilor 

imobile”. Substituirea este motivată de faptul că, spre exemplu, crescătorii de animale

nu au nevoie în mod obligatoriu, de teren agricol, animalele putân-d fi crescute în
o

hale/ferme. Pentru aceasta este nevoie de deţinerea bunurilor im'pbile -  construcţii.

Ţinând cont de faptul, că Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură este 

abilitată cu dreptul de avizare a planului de recunoaştere a grupurilor de producători 

agricoli, respectiv, această instituţie trebuie să fie abilitată şi cu dreptul de efectuare a 

verificărilor şi monitorizărilor ce ţin de respectarea implementării acestor planuri. 

Reglementările generale referitoare la efectuarea verificărilor şi monitorizărilor au fost 

legiferate prin includerea a două articole noi 121 şi 15', urmând ca procedurile de 

efectuare a acestora să fie elaborate şi aprobate prin Ordinul directorului Agenţiei, 

conform Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern”.

Completarea de la articolul 13 este motivată de faptul că odată cu creşterea sau 

diminuarea numărului de membri ai unui grup, se vor modifica, a priori, indicatorii 

asumaţi prin planul de recunoaştere.

Totodată, au fost detaliate reglementările referitoare la asociaţiile grupurilor de 

producători agricoli, fiind stabilit că acestea pot fi create de minimum 2 grupuri de 

producători, cu specificarea obiectivelor pentru care se creează asociaţiile.

Urmare a implementării politicilor statului, în vederea promovării grupurilor de 

producători agricoli, în special, şi a agriculturii, în general, s-a majorat cuantumul 

procentual al sprijinului financiar acordat de către stat grupurilor de producători agricoli, 

fiind expus în acest sens alin.(4) din art.18 într-o redacţie nouă.

De asemenea, practica ne demonstrează că unele grupuri de producători agricoli nu



respectă totdeauna cerinţele planului de recunoaştere. Pentru a reduce acest fenomen, 

articolul 20 se completează cu alineatul (41), conform căruia Agenţia aplică sancţiuni 

grupului de producători agricoli, acestea fiind calculate în raport procentual din valoarea 

sprijinului financiar acordat. Pînă în prezent, nu a fost reglementată o soluţie eficientă 

pentru sancţionarea acelor grupuri, ce nu respectă planurile de recunoaştere, însă au 

beneficiat de sprijin financiar. Prin completările propuse, această carenţă a fost 

eliminată.

5. Fundamentarea economico-flnanciară

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare 

din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Adoptarea şi punerea în aplicare a prevederilor proiectului impune necesitatea aprobării 

unor acte normative privind implementarea legii.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative şi ale 

Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect se 

transmite Cancelariei de Stat pentru examinare şi aprobare.

Pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe site-ul 

oficial al MADRM.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul a fost remis Centrului National Anticorupţie (CNA) pentru efectuarea 

expertizei anticorupţie, rezultatele căreia au fost incluse în Sinteza avizelor.

9. Constatările expertizei de compatibilitate __________________________________

Proiectul nu necesită expertiză de compatibilitate.

10. Constatările expertizei juridice_____________________________________

Proiectul a fost remis Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice, 

rezultatele căreia au fost incluse în Sinteza avizelor,

11. Constatările altor expertize

Ion PERJU
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