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asupra proiectului de Lege pentru modiflcarea şi completarea Legii cu
privire Ia principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli nr.276
din
16.12.2016

Nr. 242 din 10.07.2018
Comisia agricultură şi industria alimentară a examinat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii cu privire la principiile de suI)\'enţionare a produc
ătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016 prezentat cu [itlu de iniţiativă legislativă de deputatul în Parlament, D1 Ion Balan şi cornunică următoarele.
Scopul proiectului de lege este expus detaliat în nota informativă prezentată de
autor şi prevede îmbunătăţirea cadrului legislativ ce ţine de ac()rdai'ea subvenţiilor
în
dezvoltarea agriculturii şi rnediului rural prin strategii de dezvoltare locală,aplicar
ea
parteneriatului public-privat, instituirea Grupurilor de acţiune locală ca formă asociativă stabilită din autoritatea publică locală, sectorul privat i societatea civilă cu statut
de persoană juridică,non-profit. In vederea intensificării dezvoltării zonelor rurale şi
creării locurilor noi de muncă la sate se propune majorarea tipurilor de proiecte pentru
care se vor acorda subvenţii în avans.
Prin Hotărîrea ni'.1062 din 08 noiembrie 2018, Gu\'erflul a aprohat aviziil asupra proiectului în cauză, cornunicînd susţinei'ea lui cu uncle pľopuflei'i de îrnbunătăii
re. Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat Raportul de expertiză la pi'oiect
menţionînd că prevederile acestuia corespund cu scopul declai'at de către autor în nota
de argumentare şi este în conforrnitate cu interesul public. Totodată acesta vine cu
unele recornandări şi obiecţii. Direcţia generală jui'idică, prin avizul său, de asemenea
vine cu unele propuneri de îmbunătăţire.
Toate propunerile, obiecţiile şi recomandărilc cxpusc dc instituii1c sus-numite
vor fi examinate de Comisie în lectura a doua. Proicctul a fost a\'izat pozitiv şi de Cornisia cultură, educaţie cercetare tineret, sport i mass-media.
In contextul celor expuse i Iuînd în consideraţic a\'izcle poziti\'e menţionate,
Comisia agrieultură şi industrie alimentară, eu votul majorităţii membrilor săi, pi'opune plenului Parlamentului proiectul de Lege pentru rnodificarea i completarea Legii
cu privire Ia prineipiile de subvenţionare a producătorilor agricoli cu numărul de intrare 242 din 10.07.2018 spre adoptare în prirna lectură, cu condiţia de a exclude în leetura a doua din articolul 3 noţiunea „Grupul de Acţiune Locală" (GAL) i tot ce ţine de
această formă de activitate din tot textul proicctului dc legc.
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