
 
 

 

 
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 902 din 06 noiembrie 2017 

 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

 

La data de 22.12.2017, a intrat în vigoare Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat şi întreprinderea municipală, care stabileşte condiţiile juridice, organizatorice şi 

economice ale fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderii de stat şi întreprinderii 

municipale. 

Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea sus indicată „funcția de fondator al întreprinderii 

de stat, în numele Guvernului, este exercitată de Agenția Proprietății Publice, subordonată 

Guvernului”. 

În scopul punerii în aplicare a acestei legi, prin Hotărârea nr. 902 din 06.11.2017, 

Guvernul a fondat Agenția Proprietății Publice având drept deziderate implementarea 

principiilor europene de administrare, consolidarea responsabilității pentru gestionarea 

patrimoniului statului și asigurarea prestării serviciilor publice de calitate. 

Astfel, potrivit prevederilor pct. 4 din această hotărâre, „ministerele, alte autorități 

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, 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”. 

Ținând cont de cele menționate, se propune transmiterea către Agenția Proprietăți Publice, 

în administrare și exercitare a atribuțiilor de fondator, a următoarelor întreprinderi de stat din 

cadrul sistemului penitenciar, calitate de fondator care era exercitată de către Administrația 

Națională a Penitenciarelor: 

1) Î.S. „Instituția OSC 29/6 Soroca”; 

2) Î.S. „Sarmat”; 

3) Î.S. „Flus”; 

4) Î.S. „Casa de Comerţ DIP”; 

5) Î.S. „Brăneşti”; 

6) Î.S. „Bagos”; 

7) Î.S. „Complexul nr.1 Leova”; 

8) Î.S. „Rezina”; 

9) Î.S. „Russca”; 

10) Î.S. „Temelia-MC”; 

11) Î.S. „Pencom”; 

12) Asociaţia de Stat a întreprindelor instituţiilor penitenciare „Multiproduct”.”. 

Completarea Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 902/2017 care stabilește lista  

întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietăţii Publice va asigura punerea în aplicare a 

prevederilor pct. 4 din respectiva hotărâre. 



 
 

 

Fundamentarea economică-financiară 

 

Implementarea prezentului proiect de lege nu impune cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

                        Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a 

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

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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