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Privind aprobarea Avizului  asupra proiectul de lege pentru  

modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra  proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiției          Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege privind  modificarea și completarea Legii 

nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea și 

completarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 230 din 

10 iunie 2020) de către domnul Alexandru Slusari, deputat în Parlament, și 

comunică următoarele. 

Din considerentul că proiectul inserează reglementări cu impact asupra 

activității de întreprinzător, se impune elaborarea analizei impactului de 

reglementare, astfel precum dispune art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative și art.13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. 

Cu referire la art. I, amendamentul propus la art. 7 alin. (2) lit. f) din 

Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, considerăm că exprimarea acordului fondatorului la evaluarea 

sau/și  reevaluarea bunurilor raportate la mijloacele fixe nu este în atribuția 

fondatorului, ci reprezintă o activitate internă a întreprinderii de 

stat/întreprinderii municipale, care se va derula conform cadrului normativ ce 

reglementează respectivele proceduri. 

Or, în temeiul art.7 alin. (6) din legea amendată, „fondatorul nu are 

dreptul să intervină în activitatea operativă a întreprinderii de stat/municipale 

după încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu 

administratorul, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de 

contract.” 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu 

privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fondatorul este 

organul de conducere superior, iar conform practicilor de guvernanță 

corporativă, organul de conducere superior are atribuții de organizare 

strategică a activității întreprinderilor de stat, dar nu de natură executivă. 

La art. 7 alin. (2) lit. h) din lege, reliefăm că micșorarea valorii 

bunurilor la a căror achiziționare se va solicita acordul prealabil al 

fondatorului va duce la tergiversarea procedurii de achiziție a bunurilor 

respective, ceea ce va avea drept finalitate neexecutarea în termen a sarcinilor 

și a obiectivelor de activitate ale entităților vizate. 

Remarcăm că în anumite situații (prestarea unor servicii de interes 

public, asigurarea reparării drumurilor sau ale altor obiecte de infrastructură) 
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se impune derularea procedurilor de achiziție cu celeritate, or acordul 

fondatorului pentru bunurile de valoarea propusă va duce la nerespectarea 

acestui principiu. 

De asemenea, nu considerăm judicios a exclude din atribuțiile 

fondatorului, competența de exprimare a acordului prealabil la achiziţionarea 

de către întreprinderea de stat/municipală a bunurilor a căror valoare de piaţă 

constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform 

ultimelor situații financiare anuale, sau depășește 400000 de lei, în condițiile 

în care tranzacțiile de peste 25% din activele nete (capital propriu) sunt 

considerate  tranzacții de proporții care pot afecta eventual activele, capitalul 

și investițiile fondatorului, respectiv rentabilitatea investițiilor publice. 

Competențele decizionale în realizarea tranzacțiilor trebuie să fie 

corelate cu profitul întreprinderilor. Astfel, pentru întreprinderile de 

stat/municipale (cu valori mici ale activelor totale și ale activelor nete), 

tranzacțiile de peste 200 mii lei ar putea influența semnificativ activitatea 

întreprinderii, deoarece ar putea constitui o valoare relativă importantă în 

raport cu activele nete ale întreprinderii. În acest caz, fondatorul trebuie să 

participe la procesul decizional, cunoscând și asumându-și riscurile 

tranzacționale. 

Această remarcă este valabilă și pentru modificările propuse la art. 8 

alin. (7) lit. g). 

La art. 8 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, menționăm că argumentele aduse privind 

necesitatea implicării directe a consilierilor locali în procesul decizional al 

întreprinderilor municipale prin acordarea dreptului acestora de a fi membri ai 

consiliului de administrație nu sunt pertinente. Consilierii locali, prin 

competențele atribuite de cadrul normativ (examinează și audiază dările de 

seamă și informațiile conducătorilor întreprinderilor municipale, potrivit 

art. 14 alin. (2) lit. z) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală), și prerogativele atribuite fondatorului în baza art. 7 din Legea 

nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, 

au posibilitatea ori de câte ori este necesar de a audia administratorul 

întreprinderii, de a solicita de la autoritatea executivă/administrator rapoarte, 

informații, dări de seamă. Altfel, consilierii locali sunt implicați în activitatea 

întreprinderilor municipale, precum și sunt interesați de rezultatele atinse de 

aceste întreprinderi. 

Având în vedere cele expuse, se consideră oportună păstrarea 

formulării  actuale a art. 8 alin. (3) lit. a) din  Legea  nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. 

La art. 8 alin. (7) lit. r) din lege,  aprobarea regulamentului privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea municipală 

de către Guvern este în dezacord cu esența și scopul fondării unei 

întreprinderi municipale, reglementat de art. 1 alin. (2) din lege: 



5 

 

C:\Users\ПК\Downloads\15550-redactat-ro.docx 

„Întreprinderea municipală este persoana juridică care desfăşoară activitate de 

întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unităţii administrativ-

teritoriale/unităţii teritoriale autonome Găgăuzia transmise ei în administrare 

şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii obţinute de aceasta în 

rezultatul activităţii economico-financiare.” Astfel, atribuțiile de aprobare a 

Regulamentului privind achiziționarea bunurilor și serviciilor trebuie să fie de 

competența fondatorului întreprinderii municipale. 

Mai mult decât atât, o astfel de atribuție nu este în sfera de activitate a 

Guvernului, prin prisma normelor Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern și 

ale Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice. 

La art. 9 alin. (1) lit. s1) din lege,  remarcăm că textul propus 

contravine cuprinsului lit. s) al aceluiași articol, în condiția în care aprobarea 

nomenclatorului și a tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderea de 

stat este în atribuția administratorului, dar nu a fondatorului, precum se 

propune în proiect. Prin urmare, se propune revizuirea conținutului pct. 4 și  

12  din proiect. 

Aprobarea respectivelor acte este în atribuția fondatorului doar al 

întreprinderii municipale, astfel precum dispune art. 7 alin. (2) lit. j) din 

Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală. 

La art. 16 alin. (2),  evidențiem că, potrivit actualului cuprins al lit. b),  

drept tranzacție cu conflict de interese este calificată acea tranzacție a cărei 

valoare depăşeşte 10000 de lei (amendamente operate prin intermediul Legii 

nr. 19/2020 pentru modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat şi întreprinderea municipală). Prin urmare, propunerea nu este 

relevantă. 

Referitor la art. II menționăm că soluția privind momentul intrării în 

vigoare a legii la data adoptării acesteia contravine stipulărilor art. 56 alin. (1) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la  actele normative, conform cărora „actele 

normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, 

care nu poate fi anterioară datei publicării”. 

Adițional, comunicăm că proiectul necesită a fi definitivat conform 

cerințelor tehnicii legislative, statuate în Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative. Astfel, din denumirea proiectului se vor exclude referințele 

la sursa publicării legii modificate, precum dispune art. 42 din  legea citată. 

Din denumirea  Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală și textul art. I se vor exclude cuvintele „și 

completările” și „se completează”, din considerentul că, potrivit prevederilor 

art. 62 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la  actele normative, modificarea 
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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. Astfel, accepția cuvântului „modificare” 

cuprinde şi completarea actelor normative. 

În contextul celor expuse supra, inițiativa legislativă nu se susține. 
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