VŢ flľ. 705
Parlamentul
Republicii Moldova

26 octombrie 2018

Deputat în Parlamentul
Republicii Moklova

Birou1ui Permanent al
Parlainentului Republicii Moldova
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NOTA INFORMAT1VĂ
la proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale
căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului

Necesitatea elaborării prezentului proiect de lege privind modificarea
anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei
unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea
statului a survenit ca urmare a adresării parvenite din partea primarului
localităţii satului Roşu, raionul Cahul, a Deciziei Consiliului local cu privire la
solicitarea de transmitere a unui teren destinat agriculturii, proprietate a
statului, în proprietatea primăriei sat. Roşu, r-1 Cahul, precum şi a
răspunsurilor parvenite de la autorităţi.
Este necesar de menţionat că, au fost făcute demersuri repetate la adresa
Guvernului Republicii Moldova, prin care s-a solicitat examinarea adresării
făcute de către primarul satului Roşu din raionul Cahul, privind transmiterea
în posesia primăriei sat. Roşu, r-1 Cahul a terenului destinat agriculturii,
proprietate a statului, nr. cadastral 1738101.660, cu suprafaţa de 40 ha, aflat în
gestiunea Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 1995.
Terenul în cauză, alocat pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice în
domeniul testării soiurilor de porumb şi sorg, mai mult timp este prelucrat de
persoane terţe, care nu au nimic în comun cu activitatea ştiinţifică a AŞM.
Urmare răspunsurilor parvenite de la autorităţi, s-a confirmat faptul că,
terenul respectiv nu este folosit în scopuri ştiinţif1ce, conform destinaţiei, dar
este folosit în scopuri agricole de către persoane care nu achită impozit
primăriei.
Astfel, la 02.01.2017 a fost încheiat contractul de arendă nr.lc între Agenţia
pentru Inovare şi transfer tehnologic cu GŢ „Nacu Grigore Mihail", pe un
terrnen de 2 ani.
In răspunsul său, Of1ciul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a asigurat că
a luat act de toate actele pe care le deţine primăria Roşu cu referire la subiectul
respectiv şi că a acordat suport logistic şi metodologic primăriei privind
soluţionarea transmiterii legale a terenului vizat în posesia administraţiei
publice locale.
Cert este faptul că pînă la moment, în pof1da faptului că Academia de
Ştiinţe a Moldovei nu are obiecţii privind transmiterea în posesia primăriei
satului Roşu, raionul Cahul a terenului agricol vizat, af1at în gestiunea sa, cu
mare regret, se tergiversează procedura de transmitere a ternului vizat,
deoarece Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului, care
potrivit prevederilor pct.6 şi 7 din Regulamentul cu privire la organizarea şi
funcţionarea acestuia, urma să iniţieze un proiect de lege cu conţinut similar,
pînă în prezent nu a elaborat-o.
Proiectul urmează a fI examinat în mod prioritar deoarece:
i. Expiră termenul contractului de arendă asupra terenului vizat la data de
31. 12. 2018;

2. Incetează mandatul prezentului legislativ la data de 30.11.2018.
Tergiversarea procesului de transmitere a terenului vizat va cauza pierderi
majore în bugetul local al satului Roşu, pentru că există probabilitatea ca acest

teren agricol să stea pîrloagă o perioadă nedeterminată sau din nou să fie dat
în arendă unor agenţi economici privaţi. Or, scopul principal al proiectului de
lege este unul nobil, de a permite dezvoltarea localităţii, scop enunţat şi
susţinut şi de către locuitorii satului.
Reieşind din cele expuse solicit respectuos susţinerea respectivei iniţiative
legislative.
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