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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la demolarea unor imobile 

Denumirea 

Autorului 

avizului  

N

r 

Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Culturii 

1.  Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Ministerul 

Finanțelor 

2.  Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Ministerul 

Economiei 

3.  Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Primăria 

mun. 

Chișinău 

4.  Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Agenția de 

Inspectare și 

Restaurare a 

Monumentel

or 

5.  Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiil

or 

6.  In conformitate cu prevederile Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţie, desfiinţarea (demolarea) construcţiilor se efectuează în conformitate cu 

prevederile art. 17-20, 21 capitolele VI;VII şi se emit de către primarii municipiilor, oraşelor pentru 

construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare), de orice destinaţie şi tip de proprietate. 

Ca urmare, a celor menţionate considerăm oportun de a perfecta proiectul de hotărîre cu 

introducerea următoarelor modificări şi completări: 

În partea introductivă de omis concretizarea articolelor (3 şi 9) şi corectarea anului emiterii din 

20110 în 2010 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie. 

De facto în acest proiect de hotărîre a Guvernului, Legea 163/ 2010 se utilizează prin 

prevederile a mai multor articole 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

7.  Pct. l de modificat şi completat în următoarea redacţie: Se acceptă. 
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„Se investeşte Institutului Naţional al Justiţiei în calitate de gestionar (beneficiar) al imobilelor 

cu numerele cadastrale 0100521.426.02, 0100521.426.03, 0100521.426.04, 0100521.426.05, 

0100521.426.06, 0100521.426.027, din str. Serghei Lazo nr. 1, în scopul demolării lor şi 

amenajării complexe a terenului eliberat şi aferent cu suprafaţa totală de_ m.p".  

Textul a fost redactat. 

Suprafața terenului a fost 

indicată în hectare, deoarece 

acesta este unitatea de măsură 

pentru suprafață din Extrasul 

din Registrul bunurilor imobile. 

8.  Pct. 2 de modificat şi completat în următoarea redacţie: 

„Institutul Naţional al Justiţiei va obţine autorizaţia de desfiinţare de la primăria mun. Chişinău, 

a imobilelor menţionate în p.l, în conformitate cu prevederile Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţie". 

Se acceptă. 

 

Ministerul 

Mediului 

9.  Ministerul Mediului, în limita competențelor, a examinat proiectul Hotărîrii Guvernului 

privind demolarea unor imobile și Vă comunică despre susținerea acestuia fără obiecții cu 

următoarea mențiune. 

Proiectul de execuție urmează a fi prezentat spre examinare la Expertiza Ecologică de Stat, 

iar realizarea acestuia va fi posibilă doar în baza avizului pozitiv, eliberat de către Inspectoratul 

Ecologic de Stat. 

Totodată, menționăm că, în temeiul art. 6, alin. 2 din Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind 

expertiza ecologică, variantele definitive ale proiectelor de acte legislative și normative, elaborate 

în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare și avizate de ministere și 

alte instituții interesate, sînt supuse în mod obligatoriu Expertizei ecologice de stat (EES) și se 

prezintă la EES în ansamblu cu proiectul actului de aprobare, nota de fundamentare și 

avizele respective ale ministerelor și instituțiilor interesate. 

Se acceptă. 

Proiectul  va fi remis 

Inspectoratului Ecologic de Stat 

pentru efectuarea expertizei. 

Agenția 

Națională 

Arheologică 

10.  Art.6 alin.(1) din Legea nr.218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, la 

care se face trimitere în preambulul proiectului de Hotărîre, se referă la efectuarea controlului 

preventiv efectuat de Agenție, pentru verificarea prezenței/lipsei vestigiilor arheologice și avizarea 

proiectelor lucrărilor prevăzute. Astfel, aceste prevederi se referă la expertizarea inițială a 

documentației de proiect și cercetarea de suprafață a terenului, unde urmează să fie demarate 

lucrările, acțiuni care au fost deja întreprinse de Agenție și emis Avizul nr. 123 din 27 februarie 

2015. 

Totodată, dacă la momentul executării lucrărilor/intervențiilor asupra solului și/sau subsolului 

sunt descoperite vestigii arheologice, acestea cad sub incidența ”descoperirilor arheologice 

întîmplătoare”- depistare a bunurilor de patrimoniu arheologic ca urmare a acţiunilor umane, altele 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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decît cercetarea arheologică specializată, mecanismul de protecție al acestora fiind prevăzut la art.5 

alin.(1) din Legea nr.218/2010. De asemenea, atribuțiile Agenției legate de protejarea 

patrimoniului arheologic, inclusiv descoperirile arheologice întîmplătoare, sunt statuate la art.14 

din Legea nr.218/2010. 

Astfel, ținînd cont de cele expuse, propunem ca în preambulul proiectului de Hotărîre sintagma 

”art.6 alin.(1)” să fie înlocuită cu ”art.5 alin.(1) și art.14”. 

11.  Conform prevederilor pct.7 lit.q) și pct.8 lit.h) din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale Arheologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.230 din 

12.04.2012, în scopul evitării deteriorării sau distrugerii patrimoniului arheologic, Agenția are 

atribuția - atît de a solicita pentru coordonare și avizare proiectele ce preconizează intervenții 

asupra solului și subsolului, precum și de a realiza supravegherea de specialitate a lucrărilor în 

cadrul cărora au fost consemnate descoperiri arheologice întîmplătoare, declanșînd, după caz, 

procedura de clasare prevăzută de lege. 

Totodată, continuarea lucrărilor de intervenții asupra solului și subsolului, în cazul descoperirii 

vestigiilor arheologice, poate duce la deteriorarea/distrugerea siturilor arheologice ori a vestigiilor 

descoperite. Astfel, ținînd cont de atribuțiile Agenției și regimul special al descoperirilor 

arheologice întîmplătoare, considerăm că pct.2 lit.a) din proiectul Hotărîrii trebuie să fie completat, 

astfel: 

- după cuvîntul ”obligat” se completează cu sintagma ”să sisteze orice lucrări de 

amenajare/desființare a construcțiilor și” – în continuare urmînd textul propus în proiect, iar în 

final se completează cu sintagma ”, în termen de 24 de ore”. 

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 

 

 

 

Ministru                                                    Vladimir CEBOTARI 

 


