
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea 

unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 14 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art .401), cu modificările ulterioare, precum și al art. 5 

alin. (5) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit: 

1) din administrarea Agenției Proprietății Publice, în gestiunea 

administrației Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș”, 

bunul imobil proprietatea statului cu numărul cadastral 9601205.151, cu 

suprafața de 0,9653 ha, amplasat în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Buzina, 2. 

2) din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea Direcției 

regionale situații excepționale UTA Găgăuzia a Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență,  în administrarea administrației Zonei Antreprenoriatului 

Liber – Parcul de Producție „Valkaneș”, bunul imobil cu numărul cadastral 

9601205.151.01, cu suprafața de 3732,22 și infrastructura tehnică-edilitară, 

proprietatea statului, amplasate în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Buzina, 2. 

 

2. Agenția Proprietății Publice și Ministerul Afacerilor Interne în comun 

cu  administrația Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție 

„Valkaneș” vor institui comisii de transmitere şi vor asigura transmiterea în 

termen de 30 de zile a bunurilor imobile indicate la pct.1, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 
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3. Poziția 5439 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu 

privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din 

administrarea Agenției Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.108-110, art. 215), cu modificările ulterioare, se exclude. 

 

4. Poziția 2.71. din anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu 

privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la 

transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare, se exclude. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

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

 Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii 

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

urmărite  

  Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea  unor bunuri imobile 

a fost elaborat urmare adoptării Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea 

nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție 

„Valkaneş”  nr. 242 din 16.12.2020, prin care în componența ZAL PP ”Valkaneș” 

s-a inclus terenul cu numărul cadastral 9601205.151, cu suprafaţa de 0,9653 ha, 

amplasat în municipiul Comrat pe str.Buzin nr.2, precum şi construcția cu numărul 

cadastral 9601205.051.01, cu suprafaţa de 3732,2 m2.” 

 Astfel, prin proiectului hotărîrii nominalizate se propune transmiterea 

respectivelor bunuri imobile în administrarea Administrației ZAL PP ”Valkaneș”. 

 Este de menționat că autorii inițiativei legislative privind crearea subzonei în 

cauză au evocat că o companie internațională, care activează în domeniul cablajelor 

electrice pentru industria auto și-a exprimat intenția de a începe activitatea de 

producție începînd cu anul 2021. În primă etapă fiind planificată crearea a 150 de 

locuri noi de muncă. Implementarea acestui proiect investițional ar putea avea un 

efect pozitiv asupra situației social-economice din localitate, precum și din regiune, 

precum și un impact benefic asupra îmbunătățirii bunăstării populației locale. 

Totodată, avînd în vedere complexitatea producției industriale, investitorii 

intenționează să organizeze și instruirea calificată a personalului.  

 Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului nu conține prevederi de 

reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii cu privire la principiile 

de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr.235-XVI din 20.07.2006. 

Considerent din care nu este necesară examinarea acestuia de către Grupul de lucru 

pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

 Prezentul proiect poate fi aprobat de către Guvernul demisionar reieșind din 

următoarele. 

 Potrivit pct.42 din Hotărîrea Curții Constituționale pentru controlul 

constituţionalităţii articolelor 15 alin.(2) lit.d), e), f), alin.(3), 23 alin.(3) şi (6) şi 

articolului 26 alineatele (6) – (9) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie 

2017  (competenţele unui Guvern al cărui mandat a încetat) (sesizarea nr.2a/2021) 

nr. 7 din 04.03.2021, în Hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 18 mai 2013, 

Curtea a reţinut că un Guvern demisionar continuă să administreze treburile 

publice în aşteptarea unui nou Guvern, care să fie plenipotenţiar. Administrarea 

treburilor publice se referă la deciziile zilnice, curente ale Guvernului, care sunt 

necesare funcţionării neîntrerupte a serviciului public. Această activitate se 

reduce la aşteptarea finalizării negocierilor pentru formarea unei noi echipe 

guvernamentale, la evitarea unei lipse totale a puterii executive, care este una 

operativă şi vitală pentru necesităţile societăţii. În acest sens, administrarea 

treburilor publice de către un Guvern demisionar vizează trei categorii: (1) 



treburile curente, care îi permit statului să funcționeze; (2) treburile în curs, care 

au fost inițiate atunci când Guvernul avea competențe depline şi care trebuie 

finalizate; (3) treburile urgente, care trebuie soluţionate în mod imperativ pentru a 

se evita pericole foarte grave pentru stat şi cetăţeni, pentru viaţa economică şi 

socială. 

 Totodată, conform alin. (ii), (vi), (vii) și (viii) pct.44 din Hotărîrea Curții 

Constituționale nr.7/2021, analizând întinderea noţiunii de „administrare a 

treburilor publice”, aşa cum aceasta a fost interpretată în jurisprudenţa sa, Curtea 

relevă că Guvernul al cărui mandat a încetat:  

(ii) trebuie să asigure transpunerea în viaţă a legilor, 

(vi) nu poate să-şi asume iniţiative politice importante în privinţa unor chestiuni 

care au provocat dificultăţi înainte de demisia sa sau au determinat în final această 

demisie  

(vii) nu poate să ia decizii care ar putea ulterior angaja durabil linia politică a 

viitorului Guvern; 

(viii) nu poate numi în funcţie funcţionari publici, iniţia reforme şi a întreprinde alte 

acţiuni importante. 

 În context, remarcăm că proiectul hotărîrii Guvernului se încadrează în una 

din categoriile de administrare a treburilor publice de către Guvernul demisionar: 

prin adoptarea acestuia Administrația ZAL PP ”Valkaneș” își va putea exercita 

atribuțiile în ceea ce ține de executarea Legii zonele economice libere nr.440/2001. 

 Totodată, proiectul se încadrează și în limita noțiunii de ”administrare a 

treburilor publice” prin prisma alin. (ii), (vi), (vii) și (viii) pct.44 din Hotărîrea Curții 

Constituționale nr.7/2021 enumerate mai sus, dat fiind faptul că acesta: a) 

transpune în viață prevederile art.1 alin. (2) lit.d1) din Legea nr.1527/1998 privind 

Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș”; d) nu urmărește 

angajarea durabilă a liniei politice a viitorului Guvern; e) nu urmărește numirea 

în funcție a funcționarilor publici, inițierea reformelor sau  întreprinderea altor 

acțiuni importante. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

 Proiectului hotărîrii nominalizate prevede transmiterea unui teren şi a construcțiilor 

amplasate de pe acest teren Administrației ZAL PP ”Valkaneș”. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea proiectului nu presupune suportarea cheltuielilor financiare publice. 

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

  Reieșind din circumstanțe obiective, și anume faptul că amînarea intrării în 

vigoare a proiectului va duce la tergiversarea implementării proiectelor 

investiționale, se consideră oportună intrarea în vigoare a hotărîrii la momentul 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Mai mult ca atît, normele 

propuse nu presupun modificarea cadrului legal conex. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 Proiectul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Recomandările și obiecțiile expertizei au fost incluse în Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor la proiect fiind acceptate în totalitate. 

lex:LPLP20010727440


9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Recomandările și obiecțiile expertizei au fost incluse în Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor la proiect fiind acceptate în totalitate. 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  

 

 

Secretar general      Lilia PALII 
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