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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 438/2006  

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.  
 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 438/2006 
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Legea 

nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, înaintat cu titlu 

de inițiativă legislativă (nr. 256 din 18 iunie 2020) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

definește într-o măsură absolută potențialul politicii de dezvoltare regională în a 

deveni un element de consolidare a eforturilor de dezvoltare regională. Astfel, 

practica de finanțare a programelor și proiectelor din mijloacele Fondului Național 

pentru Dezvoltare Regională constituie unul dintre cele mai importante aspecte, care 

necesită a fi revăzut, pentru realizarea cu succes a obiectivelor de dezvoltare 

regională. 

În acest context, proiectul prevede modificarea art. 6 din Legea nr. 438/2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, prin expunerea alin. (2) după 

cum urmează: „(2) Cuantumul Fondului este de cel puțin 1% din venitul bugetului 

de stat, aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv.” 

Formularea propusă nu poate fi susținută din punct de vedere conceptual, 

deoarece contravine prevederilor art. 8 din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Astfel, conform principiului 

universalității, resursele bugetelor componente ale bugetului public național sunt 

destinate finanțării tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetele respective, fără a 

stabili relații între anumite tipuri de resurse și cheltuieli. Procedura de alocare a 

mijloacelor financiare în mărime procentuală fixă pentru anumite domenii/sectoare, 

ca și concept, este greșită și neacceptabilă, întrucât presupune un tratament 

inechitabil între domeniile economiei naționale, afectând esența și semnificația 

procesului bugetar.  

Totodată, art. 17 alin. (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014 prevede interzicerea stabilirii prin acte normative, 

altele decât legea/decizia bugetară anuală, a unor sume sau cote procentuale din 

buget sau din produsul intern brut, destinate anumitor domenii, sectoare sau 

programe. 

Adițional, se comunică faptul că, la elaborarea proiectului prezentat spre 

avizare, au fost omise unele aspecte de tehnică legislativă, stabilite prin Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

Având în vedere cele expuse, proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din 

Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nu poate fi 

susținut, legea bugetară anuală fiind mediul unic în care se planifică și se 

repartizează resursele bugetare disponibile ale statului, în strânsă corelare cu 

prioritățile politice ale Guvernului și ținând cont de performanța programelor de 

cheltuieli publice. 


	12907-redactat-ro
	Страницы из Proiectul 17



