
Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea statului în proprietatea Unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia 

 

Organele care au 

înaintat propuneri sau 

obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Finanțelor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Potrivit art. 8, alin. (2) al Legii nr. 

523/1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale, transmiterea 

patrimoniului din proprietatea publică a statului 

în proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, cu 

acordul consiliului local respectiv. Astfel, se 

propune expunerea pct. 1 în următoarea 

redacţie: 

„l.Se transmit, cu titlu gratuit, cu 

acordul Comitetului executiv al Unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia, din 

proprietatea publică a statului, gestiunea Curţii 

de Apel Comrat în proprietatea publică a 

Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 

gestiunea Direcţiei Generale de învăţământ 

Găgăuzia, bunurile mobile conform anexei”. 

Corespunzător se evidenţiază că, la etapa 

dată, autorul proiectului urmează să deţină şi să 

anexeze la proiect, decizia Comitetului executiv 

al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia cu 

privire la acordul primirii în proprietatea 

publică a Unităţii, a bunurilor menţionate în 

anexa la proiect. 

 

Având în vedere prevederile pct. l, se 

1. Se acceptă parțial. 

Punctul 1 din proiect va avea următorul 

conținut:  

„ l. Se transmit, cu acordul 

Comitetului executiv al Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia, din proprietatea 

publică a statului, gestiunea Curţii de Apel 

Comrat în proprietatea publică a Unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia, gestiunea 

Direcţiei Generale de învăţământ Găgăuzia, 

bunurile mobile conform anexei.”.  

Precizăm că nu este necesar 

mențiunea caracterului gratuit al 

transmiterii în contextul în care art. 14, alin. 

(1), lit. (b) stabilește că transmiterea de 

acest gen poate fi doar gratuită. 

Cu referire la decizia Comitetului 

executiv al Unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia, menționăm că aceasta va fi obținută 

până la remiterea proiectului la adresa 

Guvernului. 

 

 

 

 

2. Se acceptă parțial. 

 Punctul 2 va avea următoarea redacție: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

menţionează că nu este clară necesitatea 

instituirii comisiei de transmitere şi efectuării 

transmiterii propriu-zise a bunurilor mobile de 

către Agenţia de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti, or potrivit informaţiei prezentate 

de autor, bunurile mobile sunt gestionate de 

Curtea de Apel Comrat. Dat fiind că 

transmiterea bunurilor se va efectua de la 

Curtea de Apel Comrat către Direcţia Generală 

de învăţământ Găgăuzia, se propune expunerea 

pct. 2 în următoarea redacţie: 

„2. Curtea de Apel Comrat, în comun cu 

Comitetul executiv al Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia şi Direcţia Generală de 

învăţământ Găgăuzia, va institui comisia de 

transmitere şi va asigura, în termen de 30 zile, 

transmiterea bunurilor mobile, conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

901/2015”. 

 

 La anexa la proiectul Hotărârii (Lista 

bunurilor mobile care se transmit din proprietatea 

publică a statului, administrarea Curţii de Apel 

Comrat, în proprietatea Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia): 

Se propune substituirea textului 

„Aprobată prin” cu textul „Anexă la” şi în 

continuare după conţinut; 

 

Întru asigurarea expunerii omogene a 

textului, se recomandă utilizarea aceleiaşi 

terminologii: „în gestiune”/„în administrare”, 

atât în textul proiectului cât şi în anexa la 

proiect; 

”2. Părțile, în termen de 1 lună de la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor 

asigura transmiterea bunurilor în conformitate 

cu prevederile legale.”. 

Precizăm că Guvernul nu poate impune 

obligații în sarcina unei instanțe judecătorești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se acceptă. 

 

 

 

4. Se acceptă. 

 

 

 

 



 

5. 

 

 

În tabelul din anexă, la coloniţa 10, nu 

este clară menţiunea „complet 2” din momentul 

în care în coloniţa 5, autorul indică unitatea de 

măsură „complet”, iar în coloniţa 7, pentru 

toate rândurile este indicată cantitatea „1”. Prin 

urmare, se propune revizuirea informaţiei 

reflectate în tabel, întrucât se prezumă că la 

rândurile 1, 4, 5, 9-12, 25 sunt de fapt 2 

complete de calculatoare şi nu unul cum se 

indică în coloniţa 7. 

 

 

5. Se acceptă. 

Colonița 10 se exclude din anexă. 

 

Agenția Proprietății 

Publice 

6. Conform art. 14 alin. (7), procedura 

transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor proprietate 

publică dintr-un domeniu al proprietăţii publice în 

altul sau din proprietatea statului în proprietatea 

unităţii administrativ-teritoriale şi invers, precum şi 

din subordinea unei autorităţi publice în subordinea 

unei alte autorităţi publice, se stabileşte de Guvern. 

Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 10 

subpct. 1) lit. a) din Regulamentul cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

901/2015, transmiterea bunurilor din proprietatea 

publică a statului în proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale/ Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia, se adoptă de Guvern cu acordul 

consiliului local respectiv /Adunării Populare. 

În acest sens, remarcăm că în nota 

informativă la proiect, autorul face referinţă doar 

la informaţia nr. 01-1/22 din 03.12.2018 

prezentată de Direcţia generală învăţământ 

Găgăuzia prin care confirmă necesitatea bunurilor 

mobile indicate în anexă la proiect. 

 

6. Se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr.1. 



Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 Lipsă de propuneri sau obiecții. 

 

 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova 

 Lipsă de propuneri sau obiecții.  

Centrul Național 

Anticorupție 

(expertiza anticorupție) 

7. Norma prenotată stabilește autoritățile 

împuternicite pentru instituirea comisiei de 

transmitere a bunurilor. 

În acest sens, potrivit pct. 13 din 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015, „Comisia de transmitere a 

bunurilor proprietate publică (în continuare - 

Comisia de transmitere) se nominalizează, de 

regulă, în decizia de transmitere sau, după caz, în 

decizie se indică autoritatea împuternicită pentru 

instituirea Comisiei”. 

Autorul a optat pentru indicarea în proiect a 

autorităților împuternicite pentru instituirea 

Comisiei. Problematica normei analizate constă în 

faptul că nu sunt indicate concret autoritățile 

împuternicite, fapt care poate crea disensiuni și 

tergiversarea procesului de transmiterea a bunurilor. 

Formularea „Autoritățile competente ale Unității 

teritoriale autonome Găgăuzia” nu presupune cu 

exactitate care anume autoritate este responsabilă de 

a participa la instituirea comisiei. 

7. Se acceptă parțial. 

Textul punctului 2 a fost revizuit ( a se 

vedea opinia Ministerului Justiției la obiecția cu 

nr. 2). Părțile menționate la punctul 2 pot fi 

deduse din cuprinsul punctului 1 din hotărâre.  



Pericolul coruptibilităţii acestui element 

constă în apariţia conflictelor de competenţă dintre 

autorităţile publice care presupun concomitent că 

sunt vizate în textul actului normativ sau 

nerecunoaşterea de către autorităţi a competenţelor 

conferite prin actul normativ, ceea ce creează 

dificultăţi persoanelor fizice şi juridice de a-şi 

realiza drepturile şi interesele legitime. 

Având în vedere faptul că, potrivit notei 

informative, bunurile prevăzute în anexa la proiect 

sunt destinate instituţiilor de învăţământ 

preuniversitare din Unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia, iar Direcţia Generală învăţământ 

Găgăuzia va fi responsabilă de transportul acestor 

bunuri, urmează a fi analizată posibilitatea de a 

împuternici această autoritate de a participa la 

instituirea comisiei de transmitere a bunurilor. 

 

 

 

Ministru                                                                             Fadei NAGACEVSCHI 
 


