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Privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 

cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (2) 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, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile 

de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981),  cu 

modificările ulterioare, poziția 91 se exclude. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

 



Nota informativă  

 

la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr.945/2007 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii 

nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice” 

 

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

Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr.945/2007 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice” a fost elaborat de Agenția 

Proprietății Publice la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  

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

urmărite  

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență în 

Republica Moldova, precum și în temeiul pct. 17 din Dispoziția Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 10/2020, Societatea pe Acțiuni 

“SANFARM–PRIM”, întreprindere farmaceutică cu capital majoritar de stat, a fost 

desemnată în calitate de destinatar unic pentru recepționarea, depozitarea și 

distribuirea ajutoarelor umanitare și donațiilor acordate Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale în perioadă de pandemie mondială.  

Pe parcursul derulării pandemiei cu infecția COVID–19, s–a constatat că 

sistemul public de sănătate din Republica Moldova are o necesitate stringentă de un 

depozit farmaceutic, care să asigure securitatea farmaceutică al statului în situații de 

crize de aprovizionare cu medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive 

medicale, fapt care duce la necesitatea menținerii în controlul statului a pachetului 

de acțiuni din S.A. “SANFARM–PRIM”. 

În acest context, deși prin relativ nouă modificare a Hotărîrii nr.945/2007 statul 

a decis includerea acestui pachet în Lista bunurilor proprietate de stat supuse 

privatizării, totuși acesta se propune a fi exclus din lista dată întru realizarea 

dezideratelor expres reflectate  în Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind 

declararea stării de urgență în Republica Moldova, precum și în temeiul pct. 17 din 

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 10/2020. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu conține prevederi care au drept scop 

ajustarea cadrului legal național la legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii prevede excluderea din Lista bunurilor proprietate de stat 

supuse privatizării (Anexa nr. 2  la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007) a pachetului 

de acțiuni deținut de stat în S.A. ”SANFARM-PRIM” (99,11%). 



5.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de act normativ nu implică cheltuieli 

financiare bugetare suplimentare. 

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

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea 

acestuia nu va genera amendarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul va fi publicat pentru consultări publice pe pagina web a Agenției 

Proprietății Publice www.app.gov.md și pe site-ul guvernamental 

www.particip.gov.md . 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul va fi supus expertizei anticorupție 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Prezentul proiect de act normativ nu conține prevederi care au drept scop ajustarea 

cadrului legal național la legislația comunitară, din care considerent nu este necesară 

efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul va fi supus expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul 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. 235/2006, astfel decăzând necesitatea de a elabora analiza 

impactului de reglementare asupra proiectului dat, precum și necesitatea examinării 

acestuia în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

 

 

 

 

Director general      /semnat electronic/          Ghenadie ȚEPORDEI 
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