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În conforrnitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova i art.
47 din Regularnentul Parlarnentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă
proiectul de lege privind rnodificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noicrnbrie
1 995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căi'or terenui'i destinate agriculturii rărnân
în pi'opi'ietatea statului.

Anexă:

1. Proiectul de lege
2. Nota inforrnativă
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PARLAMENTUL REPUBLCII řIOLDOVA
LEGE

privind nodificarea anexei Ia Legea nr. 668-XI[ din 23 noiembrie 1995
pentru aprobarea Listci unităţilor ale căror terentiri destinate agriculturii
rănn în proprietatea statultii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I În anexa Ja Lcgea nr. 668-XI1J clin 23 noiernbrie 1995 pentru aprobarea
Listei unităţilor alc căror tercnuri dcstinate agriculturii rărnân în proprietatea statului
(repubłicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78-80, art. 572),
cu rnodificările ulterioare, se rnodifcă după curn urrnează:
-

la poziţia „lnstitutul Naţional pentru Viticultură i Vinificaţie, orau1 Codru,
inunicipiuł Chiinău", cifra „5S0, 95" se stibstituie cu cifra „389,62".
la poziţia „total:" cifra „22166,08" se substituie cu cifra „22004,75".

Art. II Tei•enul cu suprafaţa de 161,33 ha exclus conform Art. I, se transrnite în
proprietatea administraţiei ptiblice łocałe a orau1ui Ialoveni.
—

Art. III
Guvernul, în terrnen de 3 Iuni, va asigura pcrfectarea docurnentaţiei
cadastrale în conforrnitate cu prezenta lege.
—

Preedinte1e Parlamentului

Notă informativă
Ia pi•oicctul de Iege priviiid modificarea anexci la Lcgea nr. 668-XIII clin 23
noiembrie 1995 pentru aI)robarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agricuiturii rämn în proprietatea statului

Modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiernbrie 1995 pentru
aprobai•ea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rărnân în
proprietatea statului se rnotivează prin necesitatea retroceclării în proprietatea
adrninistraţiei publice loca]e a orau1ui Ialoveni a 161,33 ha de teren, care Ia rnornent
face parte din orau1 Codru.
Prin Hotărârea Cornitetului Executiv al Sovietului Raional Ialoveni de deputaţi
ai poporului nr. 4/6 din 25.04.1991 „cu privii•e la repartizarea i restituirea
părnântului" i-au fost repartizate lnstitutului de Cercetări Ştiinţifice pentru
Viticultură i Vinificaţie (fosta A.S.P. „Codru") în calitate cle cornpensare a
sectoai'eloi• dc părnânt ocupate cle un fond genetic de irnportanţă tiinţifică pentru
i•epublică
161,33 ha de teren ce au apai'ţinut dintotdeauna rnoiei localităţii
Ialoveni.
Terenui•ile i•espective au f'ost ti'ansrnise Institutului de Cercetări tiinţifice
pcnti'u Viticultură i Vinificaţie, penti•ti efectuarea cercetărilor tiinţifice, însă ele nu
sunt utilizate în rnod efectiv cle căti'e gestionarul loi', unele dintre ele fiind lăsate în
pârloagă, fără să aibă o tangcnţă cu tiinţa în dorneniul viticulturii i vinificaţiei.
Penti'ti retrocedarea sectoat'cloi' de părnânt au fost adoptate Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nI•. 144 din 05.03.1992 „cu pi'ivii'e la rnodul de soltiţionai•e a
litigiiloi' funciai'e", Hotărârea Parlarnentului ni'. 93 1 din 1 2.02. 1 992 „pi'ivind hotai'ele
rnoii1or terenuiiloi" pi'in cai'e s-a api'obat că terenui'ile rnoiei orau1ui [aloveni cu
supi•af'aţa cle 161,33 ha rărnân în sectoi•ul de statpână în anul 2001.
Au f'ost înaintate nentirnăi'atc scrisori i clernersuri în toate instituţiile statului,
pentru a soluţiona această situaţie, înli'u utilizai'ea eficicntă a tei'entii'iloi', i'espectând
intei'esele i necesităţile cetăţenilor.
În contextul celoi' rncnţionate, considerărn oportună rnocliťicarea Legii penti'LI
api'obai'ea Listei unităţilor ałe căroi' tei'enuri destinate agi'icultui'ii i'ărnân în
pl'opi'ietatea statului ni•. 668-XIII din 23 noiernbrie 1995.
—
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