
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂR E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Privind propunerea transmiterii unui teren  

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

 

În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se propune Consiliului local Troițcoe să transmită, din proprietatea 

unității administrativ-teritoriale Troițcoe, raionul Cimișlia, în proprietatea 

statului, administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră), terenul cu numărul cadastral 1219301119, 

domeniul privat, amplasat în extravilanul satului Troițcoe, raionul Cimișlia.  

 

2. 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 hotărârii Guvernului privind propunerea transmiterii unui teren 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului  

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 

cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. 

Poliția de Frontieră, în calitatea sa de organ al securității statului, prin 

prisma art. 3 din  Legea nr. 619/1995 privind organele securității statului, are 

atribuții de apărare a independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii 

Moldova, precum și de asigurare a pazei frontierei de stat. 

În conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr.283/2011 cu privire la 

Poliția de Frontieră, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia de Frontieră are 

dreptul să construiască instalaţii tehnico-genistice în scop de supraveghere şi 

control la trecerea frontierei de stat, să instaleze reţele speciale de comunicaţie, 

să amplaseze şi să folosească tehnică, armament şi alte mijloace pe terenurile 

atribuite în condiţiile legii. 

Astfel, finalitatea urmărită, prin elaborarea și adoptarea proiectului, o 

constituie transmiterea unui teren din proprietatea unității administrativ-

teritoriale Troițcoe, raionul Cimișlia, în proprietatea statului, administrarea 

Agenției Proprietății Publice (gestiunea Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră) și, ca rezultat  al acesteia, construcția unui turn de telecomunicații. 

Construcția turnului menționat va avea efectul extinderii acoperirii radio a 

sistemului de comunicaţii al Poliţiei de Frontieră prin instalarea şi administrarea 

staţiilor de bază (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicaţii radio 

terestru pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei. De menționat că acțiunea de 

extindere a sistemului de telecomunicații al Poliției de Frontieră în regiunea de 

sud-est a țării este inclusă în Planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2020-

2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.  

Prin urmare, construcția turnului de telecomunicații în extravilanul satului 

Troițcoe, raionul Cimișlia, va fortifica capacitatea Poliției de Frontieră de a 

asigura securitatea frontierei de stat. 

Totodată, având în vedere necesitatea extinderii acoperirii radio a 

sistemului de comunicaţii al Poliţiei de Frontieră, precum și valorificării 

mijloacelor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 

258/2020, se propune ca această hotărâre să intre în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, or în conformitate cu art. 56 alin. (3) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative „Intrarea în vigoare a 

actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se 

urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea 

cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din 



legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte 

circumstanţe obiective.”. 

În contextul celor menționate, analizând proiectul de hotărâre în cauză 

prin prisma Hotărârii Curții Constituționale nr. 7/2021 pentru controlul 

constituționalității art. 15 alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), art. 23 alin. (3) şi (6) şi 

art. 26 alin. (6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 

(competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat), considerăm că acesta 

poate fi aprobat de un Guvern al cărui mandat a încetat, din următoarele 

considerente: 

1. În cuprinsul § 42 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 7/2021, 

Curtea Constituțională amintește că „În Hotărârea nr. 7 din 18 mai 2013, 

Curtea a reţinut că un Guvern demisionar continuă să administreze treburile 

publice în așteptarea unui nou Guvern, care să fie plenipotențiar. Administrarea 

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

necesare funcționării neîntrerupte a serviciului public.”.  

2. § 44 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 7/2021, a reliefat că, 

„[…] Guvernul al cărui mandat a încetat […] (ii) trebuie […] să asigure 

securitatea statului […]; (iv) poate soluționa treburile în curs, care au fost 

inițiate de Guvernul plenipotențiar şi trebuie finalizate […].”.  

3. Pentru a stabili un echilibru corect între principiul legitimității politice 

a Guvernului al cărui mandat a încetat și principiul necesității, Curtea 

Constituțională a instituit un test care permite punerea în balanță a acestor două 

principii, ceea ce presupune verificarea următoarelor chestiuni: (i) necesitatea 

măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat; (ii) repercusiunile 

măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat asupra competențelor 

următorului Guvern cu puteri depline; (iii) dacă următorul Guvern cu puteri 

depline poate anula măsura adoptată de Guvernul al cărui mandat a încetat. 

Astfel, aplicând acest test, putem menționa următoarele: 

a) necesitatea adoptării prezentului proiect al hotărârii Guvernului 

urmărește să soluționeze două din cele trei categorii de probleme exemplificate 

de Curtea Constituțională, și anume: (1) treburile cotidiene care îi permit statului 

să funcționeze; (2) treburile în curs, care au fost inițiate de Guvernul cu puteri 

depline şi care trebuie finalizate (§ 52 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 

7/2021). Astfel, transmiterea terenului, cu numărul cadastral 1219301119, din 

proprietatea unității administrativ-teritoriale Troițcoe, raionul Cimișlia, în 

proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră) va avea ca rezultat  construcția 

unui turn de telecomunicații. Construcția turnului menționat va avea efectul 

extinderii acoperirii radio a sistemului de comunicaţii al Poliţiei de Frontieră 

prin instalarea şi administrarea staţiilor de bază (Terrestrial Trunked Radio) – 

Standard de telecomunicaţii radio terestru pe segmentul moldo-ucrainean al 

frontierei și va fortifica capacitatea Poliției de Frontieră de a asigura securitatea 

frontierei de stat (parte a securității statului). De menționat că acțiunea de 

extindere a sistemului de telecomunicații al Poliției de Frontieră în regiunea de 

sud-est a țării este inclusă în Planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2020-



2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, totodată prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 au fost aprobate mijloace 

bugetare, care trebuie valorificate; 

b) la cea de a doua etapă a testului, urmează să examinăm posibilitatea 

respectării elementului temporal, adică dacă efectele proiectului nu vor depăși 

mandatul Guvernului demisionar. În acest sens, ținem să argumentăm că 

adoptarea acestui proiect nu va obliga noul Guvern în vreun mod să acționeze și 

nu-i va crea impedimente acestuia să-și implementeze programul de guvernare 

acceptat prin votul de încredere al Parlamentului; 

c) etapa a treia a testului considerăm că nu este aplicabilă, deoarece 

conform § 55 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 7/2021 „[…]Scopul 

acestei etape este de a stabili un mecanism care i-ar permite unui Guvern cu 

puteri depline să remedieze măsurile adoptate de un Guvern al cărui mandat a 

încetat care au efecte asupra mandatului celui dintâi […].”. Astfel, ținem să 

menționăm că proiectul nu avea efecte asupra mandatului unui Guvern cu puteri 

depline, deoarece prin adoptarea acestuia se propune Consiliului local Troițcoe 

să transmită, din proprietatea unității administrativ-teritoriale Troițcoe, raionul 

Cimișlia, în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice 

(gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), terenul domeniului 

privat cu suprafața de 0,02 hectare (numărul cadastral 1219301119), amplasat 

în extravilanul satului Troițcoe, raionul Cimișlia, iar decizia de transmitere 

urmează să fie adoptată de către Consiliul local Troițcoe. 

În concluzie, proiectul propus spre aprobare întrunește criteriile testului 

menționat la §§ 51-55 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 7/2021, și în cazul 

dat, Guvernul al cărui mandat a încetat este invitat să considere necesar să 

adopte prezentul proiect. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiect se propune Consiliului local Troițcoe să transmită, din 

proprietatea unității administrativ-teritoriale Troițcoe, raionul Cimișlia, în 

proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), terenul domeniului privat cu 

suprafața de 0,02 hectare (numărul cadastral 1219301119), amplasat în 

extravilanul satului Troițcoe, raionul Cimișlia. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare. 

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

Urmare aprobării proiectului nu va fi necesară modificarea și/sau 

completarea altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web oficială a 

Ministerului Afacerilor Interne în rețeaua Internet www.mai.gov.md, la 

compartimentul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice”, rubrica 

http://www.mai.gov.md/


„Consultări publice” și pe pagina-web www.particip.gov.md. 

Proiectul a fost avizat pozitiv, fără obiecții și propuneri de către 

Ministerul Finanțelor.  

Agenția Proprietății Publice a avizat proiectul fără obiecții, totodată a 

înaintat unele propuneri, acestea fiind acceptate și incluse în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și acesta este în conformitate cu interesul public.  

Proiectul în redacția prezentată nu conține factori de risc și riscuri de 

corupție capabili să genereze apariția manifestărilor de corupție. 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost definitivat în corespundere cu propunerile expuse în 

expertiza juridică, acestea fiind incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

 

 

Secretar de stat                      Gheorghe BĂLAN 

 

 

http://www.particip.gov.md/
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