
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului 

cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri 

imobile a fost elaborat de către Ministerul Justiției, în colaborare cu Inspectoratul 

Național de Probațiune. 

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

urmărite 

Proiectul are drept scop asigurarea cu încăperi de serviciu pentru crearea 

Centrului de asistență și consiliere pentru minorii aflați în conflict cu legea 

(regiunea Nord), precum și amplasarea Biroului de probațiune Bălți și a 

Inspectoratului regional de probațiune Nord, în vederea exercitării atribuțiilor 

funcționale conform Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune. 

În urma solicitării Inspectoratului Național de Probațiune privind 

transmiterea în gestiunea sa a bunurilor imobile amplasate în mun. Bălți, str. 

Victoriei, nr. 96 A, Biroul Național de Statistică, prin răspunsul nr. 14-10/63 din 

02.06.2021, a acceptat transmiterea bunurilor imobile cu numerele cadastrale 

0300211.587.01, 0300211.587.02 și 0300211.587.03 de pe adresa menționată. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Proiectul prevede transmiterea, cu titlu gratuit, din administrarea Biroului 

Național de Statistică în administrarea Ministerului Justiției (gestiunea 

Inspectoratului Național de Probațiune), a bunurilor imobile amplasate în mun. 

Bălți, str. Victoriei, nr. 96 A, cu numerele cadastrale 0300211.587.01, 

0300211.587.02 și 0300211.587.03. 

Adițional, proiectul prevede că Biroul Național de Statistică în comun cu 

Ministerul Justiției vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 

30 de zile, transmiterea bunurilor imobile indicate supra, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

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

Pornind de la faptul că prezentul proiect va asigura biroul de probațiune 

teritorial și Centrul de asistență și consiliere pentru minorii aflați în conflict cu 

legea (regiunea Nord) cu încăperi de serviciu în scopul exercitării atribuțiilor 

funcționale ale organelor de probațiune și realizarea 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, art. 56 alin. (3) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevede următoarele: „(3) 

Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar 

în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, 



 

conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea 

unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există 

alte circumstanţe obiective.” 

În altă ordine de idei, precizăm că prezentul proiect poate fi adoptat de către 

un Guvern al cărui mandat a încetat, or, este în deplină corespundere cu 

constatările relevante ale Curții Constituționale transpuse în Hotărîrea sa nr. 

7/2021. 

Astfel, în cuprinsul § 42 din Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7/2021 

pentru controlul constituționalității art. 15 alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), art. 23 

alin. (3) şi (6) şi art. 26 alin. (6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 

iulie 2017 (competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat), Curtea 

Constituțională a precizat următoarele: „[î]n Hotărîrea nr. 7 din 18 mai 2013, 

Curtea a reţinut că un Guvern demisionar continuă să administreze treburile 

publice în așteptarea unui nou Guvern, care să fie plenipotențiar. Administrarea 

treburilor publice se referă la deciziile zilnice, curente ale Guvernului, care sunt 

necesare funcționării neîntrerupte a serviciului public.”. 

Adițional, pentru a stabili un echilibru corect între principiul legitimității 

politice a Guvernului al cărui mandat a încetat și principiul necesității, Curtea 

Constituțională a instituit un test care permite punerea în balanță a acestor două 

principii, ceea ce presupune verificarea următoarelor chestiuni: (i) necesitatea 

măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat; (ii) repercusiunile 

măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat asupra competențelor 

următorului Guvern cu puteri depline; (iii) dacă următorul Guvern cu puteri 

depline poate anula măsura adoptată de Guvernul al cărui mandat a încetat. 

I. Cu privire la necesitatea adoptării actului normativ, menționăm că 

prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului urmărește să soluționeze una din cele trei 

categorii de probleme exemplificate de Curte, și anume – treburile cotidiene care 

îi permit statului să funcționeze (§ 52 ibidem). Transmiterea bunurilor imobile 

potrivit proiectului constituie o chestiune cotidiană care va asigura cu încăperi de 

serviciu organele teritoriale de probațiune, în scopul exercitării atribuțiilor 

funcționale, conform Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune. Prin urmare, prezentul proiect se 

încadrează plenar în categoria acțiunilor de administrare a treburilor publice care 

sunt necesare funcționării neîntrerupte a serviciului public (§ 42 ibidem). 

II. La cea de a doua etapă a testului, urmează să examinăm posibilitatea 

respectării elementului temporal, adică dacă efectele proiectului nu vor depăși 

mandatul Guvernului demisionar. În acest sens, ținem să argumentăm că 

adoptarea acestui proiect nu va obliga noul Guvern să acționeze într-un anumit 

mod și nu-i va crea impedimente în implementarea programului de guvernare 

acceptat prin votul de încredere al Parlamentului. 

III. La etapa finală a testului, menționăm că Guvernul cu puteri depline va 

putea anula/remedia măsura întreprinsă de Guvernul demisionar în cazul în care 

va considera că realizarea acesteia a depășit competențele unui Guvern interimar. 

În concluzie, proiectul propus spre aprobare întrunește criteriile testului 

menționat la §§ 51-55 din Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7/2021 și, prin 



 

urmare, Guvernul al cărui mandat a încetat poate să adopte prezentul proiect. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

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

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

în procesul decizional, proiectul hotărîrii este plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul Transparența 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare, 

precum și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md.  

De asemenea, conform prevederilor art. 20 al Legii nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative, elaborarea prezentului proiect de lege a fost demarată odată 

cu publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiției la compartimentul 

Transparența decizională, directoriul Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor 

normative, a anunțului de inițiere a procesului de elaborare, prin care s-a solicitat 

implicarea tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de rigoare. 
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