
 

SINTEZA OBIECȚILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

(în baza raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr. Organul 

competent 

Conținutul obiecției/propunerii Decizia Ministerului 

Justiției 

 

 1.  

 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

 

    Autorul urmăreşte transmiterea întreprinderii de stat Publicaţia periodică „Legea si Viaţa", în privinţa 

căreia, la moment, exercită funcţia de fondator, către Agenţia Proprietăţii Publice, astfel încât aceasta din 

urmă să deţină calitatea de fondator. 

Cu toate acestea, autorul a omis menţionarea în proiect a faptului că întreprinderea de stat Publicaţia 

periodică „Legea şi Viata" urmează a fi transmisă conform prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică. 

Necesitatea includerii acestei menţiuni se bazează pe prevederile pct.4 din Hotărârea Guvernului 

nr.902/2017, potrivit cărora „Ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordmea 

Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de 

fondator Agenţiei Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.SOl din 31 

decembrie 2015". 

în conformitate cu prevederile Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, fondatorul este unul dintre organele de conducere ale întreprinderii de stat si are o serie de 

atribuţii în acest sens. Astfel, este oportun faptul ca, atât Ministerul Justiţiei, cât şi Agenţia Proprietăţii 

Publice, să fie în cunoştinţă de cauză referitor la situaţia economică şi juridică a întreprinderii 

(patrimoniul) ce urmează a fi transmisă de la o autoritate la alta. 

Omisiunea de a reglementa acest aspect, constituie un pericol de coruptibilitate, deoarece generează 

incertitudine referitoare la mecanismele de realizare a procedurilor administrative de substituire 

a fondatorilor Întreprinderii de stat respective, situaţie în care autorităţile responsabile de executarea 

proiectului se pot prevala de această deficienţă pentru a comite abuzuri. 

Recomandări: Indicarea expresă în proiect a faptului că transmiterea întreprinderii de Stat Publicaţia 

periodică „Legea si Viata" se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.901/2015 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. 

Menţionarea autorităţii împuternicite pentru instituirea Comisiei de transmitere a bunurilor proprietate 

publică şi termenul de efectuare a transmiterii bunurilor    

 

Nu se acceptă 

Proiectul prevede 

doar substituirea 

persoanei juridice care 

urmează să exercite 

funcția de fondator și nu 

transmiterea bunurilor 

proprietate publică de la 

o persoană juridică la 

alta. 
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