
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 

din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 281 alin. (1) din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea 

Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu 

modificările ulterioare, și în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale 

nr. 25/2019 pentru controlul constituționalității Legii nr. 17/2019 pentru 

modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă 

„Bălți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 338-343, art. 208), 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică 

Liberă „Bălți”. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010  

privind Zona Economică Liberă „Bălți” 

 

Prezenta lege organică este adoptată în vederea executării Hotărârii Curții 

Constituționale nr. 25/2019 pentru controlul constituționalității Legii nr. 17/2019 

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică 

Liberă „Bălți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 338-343, 

art. 208). 

 

Articol unic. – La articolul 1 din din Legea nr. 26/2010 privind Zona 

Economică Liberă „Bălți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-

40, art. 105), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera p) cu 

următorul cuprins: 

„p) un teren de 2,238 ha, cu numărul cadastral 0100212178, amplasat pe 

str. Sprâncenoaia, nr. 1, municipiul Chișinău, precum și construcțiile de pe acesta 

cu numerele cadastrale 010021217801–010021217806 și 010021217819;”. 

 

 

Președintele Parlamentului 



 

Nota informativă  

la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 

privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

  Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite  

 Proiectul este elaborat întru executarea Hotărîrii Curții Constituționale 

nr.25/2019 pentru controlul constituționalității Legii nr.17/2019 pentru modificarea 

articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” potrivit 

căreia se declară neconstituțională Legea nr. 17 din 15 februarie 2019 pentru 

modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă 

„Bălți”, adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvern. 

 Astfel, conform prevederilor art.281 alin.(1) din Legea nr.317/1994 cu privire 

la Curtea Constituțională, Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data 

publicării hotărîrii Curții Constituționale, prezintă Parlamentului proiectul de lege 

cu privire la modificarea şi completarea sau abrogarea actului normativ sau a 

unor părți ale acestuia declarate neconstituționale. 

 Consecutiv, potrivit prevederilor art.68 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative actul normativ abrogat sau prevederi ale acestuia 

abrogate nu se repun în vigoare în cazul abrogării actului care a prevăzut 

abrogarea lor. 

Totodată, conform normelor stipulate la art.28, alin. (3) din Legea nr.317/1994  

consecințele juridice ale actului normativ sau ale unor părţi ale acestuia 

declarate neconstituționale sînt înlăturate conform legislației în vigoare. 

 În sensul celor expuse mai sus, se impune elaborarea și prezentarea către 

Parlament a proiectului de lege care va abroga legea declarată neconstituțională și 

va înlătura consecințele juridice prin reintroducerea prevederilor respective în 

actele legislative. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene  

  Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

și nu presupune armonizarea legislației. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

  Prin proiectul de lege propus se abrogă Legea nr.17/2019 pentru modificarea 

articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”, precum 

și reintroduce în componența Zonei Economice Libere ”Bălți” a terenului de 2,238 

ha, cu numărul cadastral 0100212178, amplasat pe str.Sprîncenoaia nr.1, 

municipiul Chişinău, precum şi construcţiile de pe acesta cu numerele cadastrale 

010021217801–010021217806 şi 010021217819, 

  



5. Fundamentarea economico-financiară  

 Implementarea prevederilor propuse nu presupune cheltuieli adiționale din 

bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Pentru implementarea prevederilor nu este necesar aprobarea altor acte 

normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

 Proiectul este supus avizării și consultării publice conform art. 32 din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative fiind expediat părților interesate și 

plasat pe pagina web a Minsiterului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md 

la compartimentul Transparență/Anunțuri de proiecte și consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie  

 Expertiza anticorupție a constatat că: 

 Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și sunt în conformitate cu interesul public. 

 Proiectul în redacția parvenită la efectuarea expertizei anticorupție nu 

conține factori de risc care să genereze riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

  Prezentul proiect nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate 

conform art.35 din Legea nr.100/2017. 

10. Constatările expertizei juridice  

 Propunerile și obiecțiile Ministerul Justiției sunt expuse în tabelul de sinteză 

și au fost acceptate integral. 

11. Constatările altor expertize  

  Prezentul proiect nu necesită efectuarea altor expertize. 

 

 

Secretar de stat  /semnat electronic/ Iuliana DRĂGĂLIN 

http://www.mei.gov.md/
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