SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul hotărârii Guvernului
cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de
împrumut (număr unic 76/MAI/2021), prezentat repetat spre avizare în conformitate cu pct. 201-202 din Regulamentul
Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018
Participantul la avizare
Conţinutul obiecţiei/
(expertizare)/consultare
propunerii (recomandării)
publică
Ministrul Agriculturii,
Susținem proiectul propus spre examinare
Dezvoltării Regionale şi repetată, cu condiția că procedura de selectare a
Mediului
agenților economici și criteriile de eliberare a
grâului din rezervele de stat vor fi reglementate
în actul administrativ al Agenției Rezerve
Materiale, iar membrii Comisiei mixte vor ține
cont de opinia reprezentantului Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în
ceea ce ține de alocarea unei cantități de cereale
agenților economici din sectorul zootehnic.
Ministerul Economiei şi Lipsă de obiecții și propuneri.
Infrastructurii

Argumentarea
autorului proiectului
Se acceptă.
Procedura de selectare a agenților economici și
criteriile de eliberare a grâului alimentar din
rezervele de stat vor fi reglementate în actul
administrativ al Agenției Rezerve Materiale, iar
membrii Comisiei mixte, din care face parte și
reprezentantul
Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, vor selecta
beneficiarii finali în condițiile legislației.

Ministerul Finanțelor

Lipsă de obiecții și propuneri.

Ministerul Justiţiei

Ținând cont de prevederile art. 11 alin. (1) din Se acceptă.
Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat Pct. 1 și 4 din proiect au fost completate cu
și de mobilizare, propunem completarea pct. 1 propunerile înaintate.
din proiect cu cuvintele ,,în condițiile lipsei
datoriilor față de rezervele de stat”.

Se propune completarea pct.4, în final, cu
textul ”în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”, conform rigorilor de elaborare a
actelor normative.
Centrul Naţional
Anticorupţie

Secretar general al ministerului
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