
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unui autovehicul 

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

 

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, și al art. 6 

lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmite din gestiunea Institutului Naţional al Justiţiei în gestiunea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă mijlocul de transport Toyota 

Coaster, numărul de înmatriculare CND 258, anul fabricării 2008, numărul 

caroseriei JTGFB518381024789, numărul motorului 0574848. 

 

2. Institutul Naţional al Justiţiei în comun cu Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă vor constitui comisia de transmitere şi vor transmite mijlocul 

de transport nominalizat la punctul 1, în termen de 30 de zile, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

  



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui 

autovehicul  

 

I. Denumirea autorului și, după caz a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unui 

autovehicul, a fost elaborat de către Ministerul Justiției cu suportul Institutului 

Național al Justiției 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) și art. 6 lit. k) din Legea nr. 

136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr. 252, art. 412). 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

La 21.11.2018 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, 

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău s-a adresat cu demers Institutului 

Național al Justiției în vederea transmiterii cu titlu gratuit a unui autobuz de la 

balanța Institutului Național al Justiției la balanța Direcției Situații Excepționale 

mun. Chișinău. 

Ulterior, prin Hotărîrea nr. 2/14 din 07.03.2019 ,,Cu privire la aprobarea 

transmiterii cu titlul gratuit a mijloacelor fixe” adoptată de către Consiliul 

Institutului Național al Justiției, s-a decis de a exprima acordul pentru examinarea 

de către Guvern a chestiunii privind transmiterea cu titlu gratuit, proprietate 

publică a statului, din gestiunea Institutului Național al Justiției în gestiunea 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, Direcția Situații 

Excepționale mun. Chișinău, autobuzul ,,TOYOTA COASTER”.  

Din nota informativă cu nr. 133-INJ din 03.05.2019 prezentată de Institutul 

Național al Justiției Guvernului se desprinde că autobuzul respectiv aparține 

regimului juridic al bunurilor proprietate publică a statului, iar pe parcursul 

ultimilor ani, mijlocul de transport, practic nu a fost folosit în activitatea 

Institutului Național al Justiției, provocînd pierderi lunare bugetului. Totodată, 

implementarea şi realizarea cu succes a proiectului menţionat va contribui la 

ridicarea nivelului de perfecționare și consolidarea capacităților instituționale a 

angajaţilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  



Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit, din gestiunea Institutului 

Național al Justiției în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență), a mijlocului de transport ,,TOYOTA 

COASTER”, cu numărul de înmatriculare CND 258, anul fabricării 2008, 

numărul caroserie JTGFB518381024789, numărul motorului 0574848.  

Institutul Naţional al Justiţiei, în comun cu Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, va constitui Comisia de transmitere şi vor transmite mijlocul 

de transport nominalizat, în termen de 30 zile, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern nu presupune 

cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.  

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative  

Proiectul de hotărîre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md. compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Anunţuri privind iniţierea elaborării 

actelor normative. 

Proiectul de hotărîre a fost remis spre avizare către: Agenția Proprietății 

Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Finanțelor.   

Și-au expus opinia prin aviz, cu unele obiecții și propuneri: Agenția 

Proprietății Publice, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor 

(obiecțiile și propunerile au fost analizate detaliat în sinteza care se anexează 

la proiect), iar Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării au susținut proiectul fără obiecții și propuneri. 

VII. Constatările expertizei anticorupție 

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, 

Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 18-23-3931 din 4 iulie 2019 a remis spre 

expertizare concomitent cu consultările publice proiectul actului normativ. 

Prin scrisoarea nr. 06/2-4119 din 17 iulie 2019, Centrul Național 

Anticorupție a refuzat efectuarea expertizei anticorupție, invocînd prevederile 

art. 28 alin. (4) din Legea nr. 82/2017. 

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, 

întrucît Legea nr. 100/2017 este una specială în raport cu Legea nr. 82/2017  în 

partea ce ține de elaborarea actelor normative, or art. 1 din Legea nr. 100/2017 

prevede expres că, prezenta lege stabileşte categoriile şi ierarhia actelor 

http://www.justice.gov.md/


normative, principiile și etapele legiferării, etapele şi regulile elaborării 

proiectelor actelor normative, cerinţele de bază faţă de structura şi conţinutul 

actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea actului 

normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele 

tehnice aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, 

monitorizarea implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.  

Ba mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, 

normele juridice speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de 

raporturi sociale sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o 

normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi 

nivel, se aplică norma specială. Prin urmare, Centrul Național Anticorupție urma 

să prezinte raportul de expertiză anticorupție în termenul stabilit de Cancelaria de 

Stat, fapt omis de aceștia. 

 

 

Ministru                                                              Fadei NAGACEVSCHI  
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