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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre  

Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  

F/P 1569 (2006), semnat la Chișinău la 11 aprilie 2018 
----------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectului de lege 

pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre 

Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006), 

semnat la Chișinău la 11 aprilie 2018.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

Ministrul finanțelor     Octavian Armașu 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare  

a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) 

 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art.1. – Se ratifică Amendamentul nr.1 la Acordul-cadru de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 

(2006), semnat la Chișinău la 11 aprilie 2018. 

 

Art.2. – Guvernul va întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea 

prevederilor Amendamentului nominalizat. 

 

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 

Băncii pentru Dezvoltare a Consiliului Europei ratificarea Amendamentului 

menționat. 

 

 

Preşedintele Parlamentului                                         
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Argumentarea necesității  

ratificării Amendamentului Nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre 

Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 

(2006)  

 

Descrierea tratatului 

Informații generale 

Amendamentul Nr.1 la Acordului-cadru de împrumut F/P 1569(2006) W, încheiat între 

Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Organizație Internațională, 

cu sediul pe adresa: 55 avenue Kleber, 75116 Paris, Franța, (în continuare "CEB")), ratificat 

prin Legea Republicii Moldova nr.215-XVI din 12.10.2007. 

Acordul-cadru ce urmează a fi amendat prin acest proiect presupune acordarea de catre 

CEB a împrumutului rambursabil de 4,900.000 euro Guvernului Republicii Moldova în scopul 

construcției locuințelor pentru păturile social vulnerabile.  

Pînă la finele anului 2017, conform condiţiilor Acordului-cadru, a fost debursată de 

către CEB, în șase tranșe suma de 4.876.713,00 euro, iar de către  Republica Moldova, din 

contul autorităților administrației publice locale beneficiare, a fost achitată (returnată) suma de 

1.043.171,20 euro. 

În baza acestui Acord-cadru, Consiliul municipal Chişinău la 12.08.2008, a angajat un 

împrumut recreditat prin Ministerul Finanţelor, prin care s-a obligat să ramburseze suma de 

3.235.560 euro pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv perioada de graţiere de 5 ani, din care s-au 

construit două blocuri cu adresa, str. N. Milescu Spătaru 21/5 şi str. Liviu Deleanu 9/2. 

 Menționăm faptul ca Consiliul municipal Chişinău prin decizia 5/4 din 03.06.2014 a 

decis să transmită aceste apartamente în proprietate privată, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei 

Colegiului civil comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie nr. 

3ra-618/13 din 19.06.2013. 

De asemenea comunicăm că, anexa nr.1 din Acord stipulează că privatizarea locuinţelor 

din aceste imobile va fi posibilă după rambursarea integrală a creditului accesat, adică cel 

devreme în 2027. 

Amendamentul Nr.1 are drept scop oferirea posibilității privatizării  locuinţelor date, 

înainte de acest termen, pentru veteranii şi invalizii de război şi persoanelor intern deplasate din 

raioanele de est ale Republicii Moldova, care au avut de suferit în urma acţiunilor de luptă 

pentru apărarea independenței şi integrității teritoriale ale Republicii Moldova.  

Respectiv, Amendamentul Nr.1 presupune introducerea unor modificări în  anexa nr.1 a 

Acordului-cadru și anume excluderea precondiţiei privatizării locuinţelor construite din 

împrumutul oferit de CEB prin semnarea Acordului-cadru sus menționat și introducerea unui 

aliniat nou care va prevedea oferirea posibilității privatizării acestor locuinţe în conformitate cu 

cadrul legal în domeniul locuințelor și al privatizării în vigoare în Republica Moldova) (Legii 

nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe și a Legii privatizării fondului de locuințe nr.1324 

din 10.03.1993.) 

 Analiza de impact 

Prin proiectul Amendamentului dat se propune inițierea procedurii de negociere și 

aprobarea semnării unor modificări a Acordului-cadru de împrumut și anume a prevederii din 

anexa.nr.1 cu privire la precondiția de privatizare a locuințelor construite în cadrul Proiectului 

de construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile, faza I, în baza Acordului-cadru 

de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 

(2006), ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 215-XVI din 12.10.2007. 

Acordul-cadru de împrumut existent rămîne în deplină vigoare și efect, iar modificările 

făcute prin acest Amendament sunt strict în baza termenilor acordului existent fără a prejudicia 

oricare alte drepturi ale Republicii Moldova sau ale Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

Necesitatea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării.  
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Amendamentul Nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca 

de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006), ratificat prin Legea Republicii Moldova 

nr. 215-XVI din 12.10.2007 rezultă din situația în care s-au pomenit persoanele intern deplasate 

din raioanele de est ale Republicii Moldova, în special persoanele, organizate în Mișcarea 

Refugiaților Transnistreni. Aceste persoane și-au pierdut proprietatea privată, în afara voinței 

sale, fiind implicați direct sau indirect în acțiunile de luptă pentru apărarea Independenței și 

Integrității teritoriale ale Republicii Moldova.  În acest sens, proiectul Amendamentului este 

elaborat în scopul asigurării dreptului veteranilor şi invalizilor de război şi persoanelor intern 

deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, la privatizarea gratuită a spațiului 

locativ. Negocierea și semnarea acestui amendament reprezintă o etapă consecutivă și necesară 

întru asigurarea acestui drept.  

Menționăm faptul că o primă acțiune a Statului în realizarea celor scontate a fost 

aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr.309 din 22.12.2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative.   

Urgența inițierii negocierilor și aprobarea semnării  

Urmare a deciziilor luate în cadrul ședinței de lucru la prim-ministru Republicii 

Moldova, din 13.06.2017 privind examinarea posibilității de acordare a dreptului  la 

privatizare a spațiului locativ gratuit unor categorii de cetățeni, proces-verbal nr.01-02-4729-

1c, Ministerul Finanțelor prin demersul nr. 13/1-7/280 din 29.09.2017 a intervenit către 

conducerea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei cu explicațiile de rigoare prin care a 

solicitat modificarea Acordului-cadru menționat. CEB s-a prezentat dispusă să inițieze 

negocierea și semnarea unui astfel de Amendament, iar pe parcurs au avut loc conlucrări la 

proiectul de Amendament cu implicarea ambelor părți în cadrul cărora s-a stabilit o redacție 

reciproc acceptată. 

 Un alt motiv de urgență a inițierii negocierilor și aprobării semnării acestui 

Amendament îl constituie necesitatea asigurării drepturilor acestor persoane la privatizarea 

gratuită a spațiului locativ stabilit în urma adoptării Legii nr.309 din 22.12.2017 cu privire la 

modificarea și completarea unor acte legislative (Legii nr.75 din 30.04.2015 cu privire la 

locuințe și a Legii privatizării fondului de locuințe nr.1324 din 10.03.1993.). 

De asemenea, termenul limită de privatizare 31 mai 2018, stipulat în art. 59, alin (4) din 

Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015 ”Persoanele asigurate cu locuinţe din fondul 

public de locuinţe pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, în termen de pînă la 31 mai 

2018, urmează să reîncheie contractul de locaţiune cu proprietarul locuinţei sau cu autoritatea 

abilitată” , dar care potrivit alin (31) al aceleiași legi ”… Privatizarea acestor locuinţe, de 

asemenea, se va efectua în condiţiile acordului-cadru„ condiționează necesitatea urgenței.  

Totodată, comunicăm faptul că proiectul propus spre semnare nu presupune diferențe de 

fond față de proiectul inițial al acordului F/P 1569(2006) W, în vederea emiterii unei singure 

decizii cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acestuia. Tergiversarea 

negocierii și semnării acestui ar îngreuna realizarea propunerei statului întru asigurarea acestor 

persoane cu spațiu locativ conform ultimelor acte legislative aprobate. 

Aspectul politic, cultural și social 

Amendamentul Nr.1 la Acordului-cadru de împrumut F/P 1569(2006) W, propus spre 

semnare nu conține diferențe de fond față de proiectul inițial al acordului și nu contravine 

politicii interne și externe promovate de Republica Moldova.  

Astfel relațiile bilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional şi 

regional nu vor avea de suferit. 

În plan social, efectul proiectului constă în acordarea dreptului de privatizare a acestor 

apartamente pentru persoanele intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova şi 

veterani de război, participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii 

teritoriale a Republicii Moldova care ar beneficia de o dreptate socială pentru pierderile care le-

au avut şi aportul care l-au adus la constituirea statului Republica Moldova. 

Aspectul economic şi de mediu: 
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Prevederile Acordului-cadru care se propun a fi modificate prin  proiectul 

Amendamentului dat țin de aspectul social și nici de cum de cel economic sau de mediu. 

Condițiile deci mai puțin influiențează economia Republicii Moldova; 

Aspectul normativ: 

Proiectul Amendamentului Nr.1 la Acordului-cadru de împrumut F/P 1569(2006) W, a 

fost elaborat în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legislației 

naționale iar încheierea acestuia nu implică  adoptarea unor legi noi sau modificarea legislației 

în vigoare.  

Aspectul instituţional şi organizatoric: 

Modificările propuse prin proiectul Amendamentului dat, ne fiind de fond, nu presupun 

necesitatea înfiinţării unor instituţii sau structuri noi naționale şi internaționale, sau modificării 

celor existente, precum și nu necesită abilitarea unor persoane sau instituții cu împuterniciri 

noi. 

Implementarea Amendamentului Nr.1 propus nu necesită participarea reprezentanților 

Republicii Moldova în cadrul căror va reuniuni şi structuri internaționale precum nici 

necesitatea asigurării cu resursele umane. 

Amendamentului Nr.1 urmează a fi semnat de către Ministrul Finanțelor, în calitate de 

Reprezentant Autorizat al Împrumutatului, conform prevederilor Acordului-cadru, iar 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Băncii pentru Dezvoltare a 

Consiliului Europei despre încheierea de către Republica Moldova a procedurilor interne 

necesare pentru intrarea acestuia în vigoare. 

Aspectul financiar: 

 Modificările propuse prin acest proiect de Amendament nu ating aspectele financiare 

ale Acordului-cadru existent, deci acestea nu vor suferi careva modificări. 

Aspectul temporar: 

Potrivit proiectului Amendamentului dat termenii definiți în Acordul-cadru de 

împrumut existent au același înțeles atunci cînd sunt utilizați în Amendament cu excepția 

cazului în care se specifică altfel. 

Aspect procedural al semnării 

Deoarece Acordului-cadru de împrumut F/P 1569(2006) W a fost ratificat prin Legea 

Republicii Moldova nr.215-XVI din 12.10.2007, proiectul Amendamentului de asemenea 

urmează a fi ratificat prin act legislativ. 

Prezentul Amendament se propune de a intra în vigoare la data la care CEB primește, 

pe cale diplomatică, o notificare prin care confirmă încheierea de către Republica Moldova a 

procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare. CEB va informa Guvernul 

Republicii Moldova cu privire la data primirii acestei notificări. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                  Chiril GABURICI 
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