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Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la  

transmiterea unui bun cu titlu oneros 
------------------------------------------------------ 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. 1. – Se permite desființarea Stadionului Republican din municipiul 

Chişinău, str. Tighina 12, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 5,1814 ha 

(număr cadastral 0100208.277) pentru construcția sediului Ambasadei Statelor 

Unite ale Americii.   

 

Art. 2. – Prin derogare de la art. 23 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările 

ulterioare, se permite transmiterea  cu titlu oneros, la preț de piață, a terenului  cu 

suprafaţa de 5,1814 ha din str. Tighina, 12, municipiul Chişinău, proprietate 

publică a statului domeniul privat, pentru construcția sediului Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii. 
 

Art.3.  – Guvernul, pentru garantarea transmiterii cu titlu oneros a bunului 

imobil în proprietatea Statelor Unite ale Americii, va asigura: 

a)  determinarea valorii  bunului imobil;  

b) negocierea prețului și semnarea contractului de vînzare-cumpărare a 

bunului imobil. 

 

Art.4. – În anexa la Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la 

cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, 

art.399), cu modificările şi completările ulterioare,  poziţia 1 se abrogă. 

 

 

Preşedintele Parlamentului 
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NOTA INFORMATIVA

la proiectul legii cu privire Ia transmiterea unui bun cu titlu oneros

.Proiectul de lege cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros este elabotat

in contextul intentiilor Statelor Unite ale Americii din 27 decembrie 2017 de a

procura terenul amplasat in mun. Chigindu, str. Tighina 12, proprietate publicd a

statului, cu suprafa{a de 5.1814 ha (numdr cadastral 0100208.277), enuntate de

Ministerul Afacerilor Exteme qi Integrlrii Europene in demersul nr. Dl-/21044-

1993 din 15 februarie 2018, Dispoziliei Guvemului nr' 35-d din 5 martie 2018,

demersului Cancelariei de Stat nr. 08-19-2287 din 22 martie 2018 privind

elaborarea Ei promovarea actelor normative necesare realizdrii prevederilor

Memorandumului de inlelegere intre Guvernul Republicii Moldova qi Statele

Unite ale Americii privind achizigionarea proprietAtii pentru construclia unui nou

sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova.
Proiectul de lege are drept scop desfiin{area Stadionului Republican din

municipiul Chigindu, str. Tighina 12, proprietate publicd a statului cu suprafala de

5,1814 ha (numdr cadastral 0100208.277) 9i asigurarea construcliei sediului

Ambasadei Statelor Unite ale Americii.
in corespundere cu prevederile art.29 din Legea cu privire la cultura fizicf, q

spoft nr. 330-XIV din 25.03.1999, modificarea destinafiei sau desfiin{area

complexelor sportive proprietate publicd, se realizeazd numai cu avizul favorabil

al autoritdlii centrale de specialitate, in condiliile unei legi speciale. Avizul
favorabil al Ministerul Educatiei, Culturii qi Cercetdrii este exprimat prin

scrisoarea nr. 08/5-09/5620 din 21.04.2018.
Prin proiectul dat se propune transmiterea, cu titlu oneros, a bunului imobil in

proprietatea Statelor Unite ale Aniericii in scopul edificarii noului sediu al

Ambasadei, prin derogare de la prevederile att.23 din Legea nr.121-XVI din 4 mai

2007 privind administrarea gi deetatizarea propriet6{ii publice'
Realizarea proiectului dat nu irnplicd cheltuieli financiare publice gi nu

conline prevederi de reglementare a activitdlii de intreprinzdtor in contextul Legii
cu privire la principiile de baz6 de reglementare a activititii de intreprinzdtor nr.

235-XU din20.07.2006, astfel decbzdnd necesitatea examinirii acestuia de cdtre

Grupul de lucru pentru reglementarea activitdlii de intreprinzdtor.
Proiectul dat este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a

ministerului la compartinentul Transparenla/ Anunluri de proiecte qi consultdri

oublice.
in cor-rtextul celor expuse, se inainteazd spre experizare proiectul de lege

pentru modificarea qi completarea unor acte legislative.

M#/Secretar de stat Iuliana Drigllin
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