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„AGROinform”

Nr.283 din 07 august, 2009

Dlui Ivan Cuceinic
Şef de direcţie
Agenţia de Stat Apele Moldovei

Stimate domnule Cuceinic,
Ca răspuns la solicitarea Dvoastră, Federaţia Agricultorilor AGROinform Vă remite
propuneri de modificări şi completări la proiectul Legii Republicii Moldova privind Organizaţiile
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (OUAI):
1. Art. 3 p. 4 aleniatul 5 de completat cu expresia „după necesitate, sau conform deciziei
adunării generale”.
2. În art. 4 lipseşte principiul participării benevole în calitate de membru al OUAI.
3. Art. 6, p. 1 a de completat cu expresia „conform indicaţiilor aparatelor de verificare a
consumului de apă”.
4. În art. 6 p. 3 de expus sancţiuni concrete şi pentru ce ele sunt aplicate pentru membri,
cum este procedura de aplicare. Relaţiile dintre membri şi organizaţie sunt relaţii
contractuale, iar contractele prevăd forme de responsabilitate reciprocă.
5. În art.10 p. 9 de utilizat termeni generali prevăzuţi de legislaţie - 7 sau 14 zile.
6. În art.10 p. 2 nu este justificat numărul maximal de 12 membri potenţiali. Accentul se
recomandă de pus pe numărul minim de membri potenţiali şi membri fondatori.
7. În art. 13 p. 3 de indicat numărul (proporţia) de membri pentru ca adunarea să fie
deliberativă.
8. În art. 14, p. 1. nu este clar expusă procedura de alegere a reprezentanţilor sectorului.
9. În art. 15 p. 3 se necesită expunerea procedurii şi termenii de convocare a adunării.
10. În art. 15 p. 6 de modificat prin „forma de votare deschisă sau închisă se decide de
Adunarea Generală”.
11. În art. 16 p. 3 se propune de justificat procedura obţinerii de pînă la 15% din voturi.
12. Art. 31 este insuficient pentru a reglementa crearea unităţii de monitorizare. Lipsesc
articolele care indică care sunt domeniile de competenţă, funcţiile, obligaţiunile etc.

Cu respect,

Vice Director
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