
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea                             

unor bunuri 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la                        

elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției cu participarea Inspectoratului Național de 

Probațiune. 

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

urmărite 

În urma solicitării Inspectoratului Național de Probațiune nr. 07/538 din 

03.11.2020 privind transmiterea bunului imobil amplasat în or. Cimișlia, bd. Mihai 

Viteazul, nr. 48, Agenția Servicii Publice, prin răspunsul nr. 01/8400 din 

27.11.2020, a acceptat transmiterea încăperilor din clădirea administrativă 

amplasată în or. Cimișlia, bd. Mihai Viteazul, nr. 48, etajul II, cota parte ½ din 

bunul imobil, număr cadastral 2901313175.01. 

Ca urmare a examinării și avizării proiectului de hotărâre cu privire la 

transmiterea unui bun imobil, Agenția Servicii Publice, prin răspunsul nr. 01/9600 

din 31.12.2020, a propus completarea proiectului de hotărâre cu o anexă care 

include transmiterea unor bunuri încorporate în încăperile din cadrul clădirii 

administrative respective, deoarece demontarea, transportarea și depozitarea 

bunurilor încorporate va genera cheltuieli financiare ineficiente. 

În calitate de argument pentru transmiterea bunurilor ne servește faptul că, 

odată cu reorganizarea prin transformare a Î.S. „CRIS” REGISTRU” în I.P. 

„Agenția Servicii Publice”, Agenția Servicii Publice nu mai utilizează bunurile 

menționate supra datorită amplasării Centrului multifuncțional Cimișlia pe str. 

Alexandru cel Bun, nr. 133. 

Finalitatea urmărită a proiectului este asigurarea Biroului de probațiune 

Cimișlia cu încăperi de serviciu în scopul exercitării atribuțiilor funcționale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea 

şi funcționarea organelor de probațiune. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii Guvernului are drept scop transmiterea, cu titlu gratuit, din 

administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Agenția Servicii Publice) în 

administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratul Național de 

Probațiune), încăperile din clădirea administrativă amplasată în or. Cimișlia, str. 

Mihai Viteazul, nr. 48, etajul II, cota parte ½ din bunul imobil, număr cadastral 

2901313175.01 și bunurile din cadrul încăperilor, conform anexei. 



Totodată, proiectul prevede ca Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul 

Justiției, să instituie comisia de transmitere și să asigure, în termen de 30 de zile, 

transmiterea bunurilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015. 

Datorită faptului că Hotărârea Guvernului cu privire la transmiterea unor 

bunuri este una de dispoziție și, totodată, va asigura biroul de probațiune teritorial 

cu încăperi de serviciu în scopul exercitării atribuțiilor funcționale ale organelor de 

probațiune, pentru executarea obligațiilor pozitive ale statului în procesul de 

executare a pedepselor și măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului 

probațiunii, se propune ca aceasta 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 urmărește protecția 

drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor 

internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor 

Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între 

actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli financiare 

suplimentare din contul bugetului de stat. 

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

În urma aprobării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea 

unor bunuri nu va fi necesară modificarea altor acte normative. 

 6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe platforma 

guvernamentală www.particip.gov.md. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul proiectelor de acte 

normative cu numărul unic 1010/MJ/2020 și potrivit deciziei aprobate în urma 

ședinței secretarilor generali din data de 17.12.2020, a fost supus avizării și 

expertizării anticorupție. 

Obiecții și propuneri pe marginea proiectului au prezentat: Agenția Servicii 

Publice, conținutul cărora se regăsesc în sinteza proiectului, iar lipsă de propuneri 

și obiecții au comunicat următoarele instituții: Cancelaria de Stat; Inspectoratul 

Național de Probațiune; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Proprietăți 

Publice și Ministerul Finanțelor. 

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


7. Constatările expertizei anticorupție 

Prin scrisoarea nr. 06/2-8199 din 22.12.2020, Centrul Național Anticorupție 

nu a efectuat expertiza anticorupție, invocând prevederile art. 28 alin. (4) din Legea 

integrității nr. 82/2017. 

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, 

întrucât dispozițiile Legii nr. 100/2017 în partea ce ține de elaborarea actelor 

normative este una specială în raport cu dispozițiile Legii nr. 82/2017, iar în 

conformitate cu art. 1 din Legea nr. 100/2017, prezenta lege stabileşte categoriile şi 

ierarhia actelor 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 sunt 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 

acesta. 

 

Ministru                                      Fadei NAGACEVSCHI 


