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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 
(privind exercitarea funcției de fondator al Întreprinderii de Stat Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”) 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

 

  1 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Infrastructu

rii 

1. Conform art.2 alin.(l) al Legii nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, deja este stabilit că 

[...funcţia de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, 

este exercitată de Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată Guvernului]. 

Totodată, potrivit informaţiei din Notă informativă la proiect se 

relatează că proiectul este elaborat în scopul executării prevederilor pct.4 

al Hotărîrii Guvernului nr.902/2017, prin care se stabileşte că, 

[ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea 

Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea 

acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de 

fondator Agenţiei Proprietăţii Publice...]. 

Astfel, în contextul celor relatate propunem modificarea denumirii 

proiectului în cauză după cum urmează: cu privire la modificarea unor 

hotărîri ale Guvernului şi excluderea pct. 1 din proiect 

Se acceptă 

În proiect au fost efectuate 

modificări în temeiul propunerii. 

Astfel, pct. 1 a fost exclus cu 

renumerotarea  punctelor următoare. 

Proiectul se completează cu pct. 3 

cu următorul cuprins: 

 „3.  Agenția Proprietății Publice, va 

asigura operarea modificărilor necesare 

în atele de constituire, în conformitate 

cu legislația.” 

Concomitent, se modifică 

denumirea proiectului din „Hotărîrea 

Guvernului cu privire la exercitarea 

funcției de fondator al unei întreprinderi 

de stat”  în „Hotărîrea Guvernului cu 

privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului”. 

 

2 Agenția 

Proprietății 

Publice 

2. Ţinând cont de prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr.317-

XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, se propune de 

completat proiectul de hotarîre cu clauza de emitere, în care se va face 

trimitere la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform căruia 

funcţia de fondator al întreprinderilor de stat, în numele Guvernului, 

este exercitată de Agenţia Proprietăţii Publice 

Se acceptă 

Proiectul a fost completat cu clauza 

de emitere cu trimitere la art. 2 alin. (1) 

din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu 

privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală. 

 

 

 3. Punctul 4 ai Hotărârii Guvernului nr. 902 din 06.11.2017 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice 

prevede, că ministerele, alte autorităţi administrative centrale din 

subordinea Guvernului, vor transmite întreprinderile de stat în care 

exercită funcţia de fondator Agenţiei Proprietăţii Publice în 

Nu se acceptă 

Proiectul prevede doar substituirea 

persoanei juridice care urmează să 

exercite funcția de fondator. 

 



2 
 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. în context, propunem 

introducerea unui punct nou, în următoarea redacţie: 

Ministerul Justiţiei, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice va 

institui comisia de transmitere şi va asigura în termen de 60 zile 

transmiterea I.S. Publicaţia periodică "Legea şi Viaţa" conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 

din 31 decembrie 2015." 

Punctele 2 şi 3 vor deveni, respectiv punctele 3 şi 4. 

 

 

 

 

 

 4. De asemenea, se propune substituirea în punctul 3 al proiectului a 

sintagmei "Alineatul cinci" cu sintagma "Alineatul doi", întrucât în 

punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei nu există alineatul 5. 

Nu se acceptă 

Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 

736 din 03.10.2012 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei  a avut 5 alineate care au fost 

abrogate în timp.  

3 Ministerul 

Finanțelor 

 

5. Reieşind din prevederile art. 49 şi 52 din Legea nr.317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat urmează a fi completat cu clauza de emitere, care 

stabileşte temeiul legal de emitere a actului normativ şi este obligatorie 

pentru toate actele normative. 

Prin urmare, clauza de emitere va face trimitere la lit.a1), alin. (1), 

art.6 din Legea nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice, care prevede că una din atribuţiile 

Guvernului în domeniul administrării proprietăţii publice este adoptarea 

hotărîrilor privind trecerea întreprinderilor de stat şi a bunurilor imobile 

proprietate publică a statului din administrarea unei autorităţi a 

administraţiei publice centrale în administrarea altei autorităţi a 

administraţiei publice centrale, precum şi la alin. (1), art. 2 din Legea nr. 

246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală, care prevede că funcţia de fondator al 

întreprinderii de stat, în numele Guvernului, este exercitată de Agenţia 

Proprietăţii Publice, subordonată Guvernului 

Se acceptă parțial  

Proiectul a fost completat cu clauza 

de emitere cu trimitere la art. 2 alin. (1) 

din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu 

privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală. 
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  6. În conformitate cu pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 06 

noiembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice, ministerele, alte autorităţi administrative centrale 

din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din 

subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 

hotărîrii nominalizate, 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 Hotărîrea 

Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015. în contextul dat, considerăm 

necesară redenumirea proiectului hotărîrii elaborat în „Cu privire la 

transmiterea întreprinderii de Stat „Legea şi Viaţa”. 

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 unei 

alteia, iar în  acest scop proiectul 

prevede modificarea nemijlocită a două 

Hotărîri de Guvern.  

În acest context, considerăm  titlul  

utilizat al proiectului pe deplin 

justificat. 

  7. Luînd în consideraţie cele expuse, punctul 1 al proiectului 

urmează a fi revizuit în totalitate, menţionînd faptul că întreprinderea 

de Stat „Legea şi Viaţa” se transmite din administrarea Ministerului 

Justiţiei în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

901 din 31 decembrie 2015; 

 

Nu se acceptă 

Proiectul prevede doar substituirea 

persoanei juridice care urmează să 

exercite funcția de fondator. 

  8. la pct.2 din proiect, cuvîntul „cinci” se va substitui cu cuvîntul 

„doi”. 

Suplimentar, propunem completarea proiectului hotărîrii cu 2 puncte 

noi, prin care va fi prevăzută: 

a) dispoziţia de creare a comisiei de transmitere a întreprinderii de 

stat şi a patrimoniului acesteia, autorităţile publice responsabile de 

crearea comisiei, după caz termenele de efectuare a transmiterii, cu 

referire la actul normativ corespunzător (Hotărîrea Guvernului nr. 901 

din 31 decembrie 2015); 

b) operarea modificărilor necesare în documentele de constituire a 

întreprinderii vizate, reieşind din prevederile pioiectului de hotărîre 

elaborat. 

Nu se acceptă 

Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 

736 din 03.10.2012 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei  a avut 5 alineate care au fost 

abrogate în timp. 

De asemenea, nu se acceptă 

propunerea de completare a proiectului 

cu 2 puncte noi  întrucît  proiectul 

prevede doar substituirea persoanei 

juridice care urmează să exercite funcția 

de fondator. 

 

 

 

Ministru                                                                                      Victoria IFTODI 


