
1 
 

Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție la proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la transmiterea unor bunuri imobile  

 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1. Obiecție generală asupra 

proiectului 

     În conținutul proiectului se constată o lacună de 

reglementare în ceea ce privește determinarea 

suprafeței bunurilor imobile care se propun a fi 

transmise. Astfel, potrivit art. 3 din Legea privind 

delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 5 aprilie 

2018, bunurile imobile se delimitează având la 

bază principiul determinării apartenenţei şi a 

componenţei bunurilor, fapt care nu rezultă clar 

din proiect, fiind astfel încălcat principiul 

determinării apartenenţei şi a componenţei 

bunurilor respective.  

     Totodată, remarcăm unele incoerențe ale 

actului normativ propus cu legislația pertinentă, şi 

anume la executarea punctelor 2 și 4 din proiect se 

va încălca parțial pct. 11 al Hotărârii Guvernului 

nr. 901/2015 prin omisiunea de a indica 

suprafețele bunurilor imobile transmise. Astfel, 

deşi pct. 11 al Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 

prevede că: "În decizia de transmitere a bunurilor 

imobile se indică caracterul transmiterii bunurilor 

(cu titlu gratuit sau oneros), adresa, numărul 

cadastral (după caz), numărul de bunuri, 

suprafaţa şi alte caracteristici, obligaţia 

organizaţiei, instituţiei, întreprinderii de 

stat/municipale căreia s-au transmis bunurile 

imobile pentru înregistrare, în modul stabilit de 

legislaţie, precum şi dreptul său asupra bunurilor 

imobile", în proiectul propus nu s-a respectat 

obligativitatea indicării suprafeței bunurilor 

imobile transmise.  

     Se acceptă parțial. 

     În cuprinsul prevederilor proiectului a fost 

inclusă mențiunea cu privire la caracterul 

transmiterii bunurilor imobile, care va opera cu 

titlu gratuit. 

     În ceea ce privește lipsa informației cu privire 

la suprafața terenurilor ce urmează a fi 

schimbate, aceasta nu a fost inclusă în proiect din 

considerentul că la moment datele prevăzute în 

Registrul bunurilor imobile nu corespund 

realității. Astfel, o porțiune de teren pe care este 

amplasat garajul Serviciului de Informații și 

Securitate (Direcția Teritorială Edineț) atribuit 

conform Hotărârii Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005, anexa 223, este inclusă în sectorul 

cu nr. cadastral 41012150044 gestionat de către 

Ministerul Justiției, și anume bunul imobil 

(garaj) cu suprafața de 85,7 m.p. 

     Așadar, s-a propus modificarea planului 

geometric conform măsurărilor geodezice 

actuale cu introducerea modificărilor de 

micșorare a terenului cu nr. cadastral 

41012150044 (gestionat de Ministerul Justiției) 

cu 85,7 m.p. și majorarea terenului cu nr. 

cadastral 41012150027 (gestionat de Serviciul 

de Informații și Securitate) cu 85,7 m.p. în 

Registrul Bunurilor Imobile, ținând cont de 

măsurările actuale. În acest sens, a fost contractat 

ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea 

Teritoriului” pentru inițierea procedurii de 
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     În acest sens, omisiunea de a indica suprafața 

bunurilor imobile ce se propun a fi transmise, va 

crea o incertitudine privind identificarea bunurilor 

imobile transmise și, pe cale de consecință, 

condiții favorabile pentru săvârșirea manifestărilor 

de corupție.  

     Prin urmare, există riscul ca autoritatea 

responsabilă de implementarea proiectului să 

interpreteze şi să aplice prevederile proiectului 

propus în mod discreționar, în favoarea anumitor 

interese de grup, în detrimentul interesului public, 

prin utilizarea bunurilor imobile în alte scopuri şi 

alte condiții decât cele legale. 

 

     Recomandări:  
     Se recomandă indicarea în conținutul 

proiectului "Cu privire la transmiterea unor bunuri 

imobile" a suprafețelor bunurilor imobile care 

urmează a fi transmise. 

 

modificare a planului cadastral al terenului ce 

urmează a fi schimbat.  

Odată cu finalizarea acestor lucrări, vor fi 

operate modificări și în Registrul bunurilor 

imobile. 

     Nu poate fi acceptat argumentul că în lipsa 

unor date referitoare la suprafață, bunul nu poate 

fi identificat, or, elementul definitoriu pentru 

identificarea bunurilor imobile nu este suprafața 

acestora, ci numărul cadastral atribuit. 

     Neindicarea expresă a suprafeței terenurilor 

ce vor face obiectul schimbului nu afectează 

interesul public, dat fiind faptul că acest schimb 

se va realiza în interiorul domeniului public (însă 

între diferiți titulari – statul, pe de o parte, și 

unitatea administrativ-teritorială, pe de alta). 

      

2. Obiecție privind lipsa de 

reglementare 

     În conţinutul proiectului se constată o lacună de 

reglementare care poate duce la incoerenţă 

legislativă. Astfel, potrivit art. 11 alin. (3), lit. d) al 

Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 

Agenţia Servicii Publice este organul competent să 

efectueze înregistrarea de stat a bunurilor imobile 

şi a drepturilor asupra acestora în Registrul 

bunurilor imobile.  

     De asemenea, conform art. 5 al Legii 

menţionate supra: "(1) Sunt supuse înregistrării 

obligatorii bunurile imobile şi drepturile asupra 

lor indicate la art. 4 alin. (2) şi (3). (2) 

Înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor 

asupra lui se efectuează exclusiv de către organul 

cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se 

află bunul imobil".  

     Nu se acceptă. 

     Nu poate fi invocată lipsa de reglementare, or 

înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi 

drepturilor asupra lor este o obligație a Agenției 

Servicii Publice care rezultă din lege (art. 11 alin. 

(3), lit. d)), iar dublarea lor în proiectul hotărîrii 

Guvernului nu se consideră rațională. 
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     În acest sens, se atestă lipsa coerenţei 

legislative cu privire la organul competent de 

asigurarea modificărilor datelor în cadastrul 

bunurilor imobile în privinţa terenurilor care se 

propun a fi transmise, ceea ce constituie un 

impediment în aplicarea coerentă a prevederilor 

respective şi creează premise ca la aplicare 

autorităţile responsabile de executarea 

prevederilor prenotate să se poată prevala de 

această deficienţă pentru a comite abuzuri. 

 

     Recomandări:  
     Completarea proiectului cu punctul 5 în 

următoarea redacţie: "Agenţia Servicii Publice, la 

cererea titularului de drept, va asigura modificarea 

datelor din cadastrul bunurilor imobile în 

conformitate cu prevederile legislaţiei şi a 

prezentei hotărâri". 
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