
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\19373\19373-redactat-ro.docx 

 

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998  

privind Zona Antreprenoriatului Liber –  

Parcul de Producție „Valkaneș” 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului 

Liber – Parcul de Producție „Valkaneș”. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.             /2022 
 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea 

nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – 

Parcul de Producție „Valkaneș” 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 

1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de 

Producție „Valkaneș”, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 312 din 19 iulie 

2022) de către dl Dan Perciun, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul are drept scop accelerarea dezvoltării 

social-economice a UTA Găgăuzia și a țării în ansamblu, precum și dinamizarea 

și impulsionarea activității Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție 

„Valkaneș” (ZAL). 

Modificările propuse în proiect au caracter tehnic și au survenit în urma 

Deciziilor Consiliului mun. Comrat (nr. 7/12 și nr. 7/13 din 15 iulie 2022) prin 

care s-a hotărât divizarea teritorială a subzonei „Comrat” a ZAL de Parcul 

Industrial „Comrat” și procesului de formare a bunurilor imobile prin separare. 

Prin urmare, terenul cu suprafața totală de 50,3 ha a fost divizat în alte terenuri: 

14,89 ha – destinate Parcului Industrial „Comrat”, și 35,4 ha – destinate subzonei 

„Comrat” a ZAL (2,0 ha – număr cadastral 9601238042, 22,44 ha – număr 

cadastral 9601238148, 10,96 – număr cadastral 9601238049).  

Luând în considerare cele expuse, precum și faptul că modificările propuse 

vor contribui la creșterea atractivității investiționale a regiunii, Guvernul comunică 

susținerea acestuia, cu următoarele propuneri. 

1. Sub aspect conceptual, se va ține cont de prevederile art. 4 alin. (13) din 

Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, potrivit cărora în cazul 

modificării configurației zonelor libere se aplică corespunzător procedura stabilită 

de legislație pentru crearea zonelor libere. 

2. În subsidiar, nota informativă nu corespunde modelului indicat în anexa 

nr. 1 la Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și, respectiv, nu conține 

compartimentele informative necesare. 

3. Aferent rigorilor de tehnică legislativă, se va reține că, în conformitate cu 

art. 51 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, dacă actul 

normativ conține un singur articol, în loc de număr se utilizează sintagma „Articol 

unic”. De asemenea, conform art. 62 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului 

actului, inclusiv a dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, 

excluderi sau completări ale unor părți din text. Prin urmare, în dispoziția de 

modificare de la art. I nu este necesară referința la completare, deoarece 

modificările includ completări. Astfel, cuvintele „și completările” și „și se 

completează” se vor exclude. 
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