
 

 

 

 

Sinteza propunerilor şi obiecțiilor  

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 902  din 6 noiembrie 2017 

 

Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecții 

 

 

 

 

Conținutul obiecției sau propunerii 

 

 

 

 

Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Finanțelor 

Comunică următoarele. 

1. In conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr.902 

din 6 noiembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Proprietăţii Publice, 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 prezentai hotărîri, vor transmite 

întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator Agenţiei 

Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

Prin urmare, reieşind din prevederile legislaţiei, considerăm 

oportun a redenumi proiectul hotărîrii în „Cu privire la 

transmiterea unor întreprinderi de stat". În sensul dat, proietul se 

va completa cu un punct nou, care va deveni punctul 1, prin care 

se va stabili dispoziția de transmitere a întreprinderilor de stat din 

administrarea Ministerului administrarea Agenției Proprietății 

Publice 

 

2. La pct. l din proiect, textul „I.S. „Pencom"  se va substitui 

cu textul „I.S. de producție şi prestări servicii „Pencom".  

 

 

 

Nu se acceptă. 

    Prin proiect nu se propune transmiterea 

întreprinderilor de stat, dar schimbarea 

subiectului care exercită funcția de fondator a 

întreprinderilor de stat. Or, conform art. 2 

alin. (1) din Legea nr. 246/2017„funcția de 

fondator al întreprinderilor de stat din numele 

Guvernului este exercitată de Agenția 

Proprietăți Publice din subordinea 

Guvernului.”  

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Totodată, propunem expunerea conținutului pct. 3 în 

următoarea redacție: Ministerul Justiției (Departamentul Institiţiilor 

Penitenciare) în comun cu Agenţia Proprietăți Publice vor institui 

comisia/comisii de transmitere şi vor asigura transmiterea 

întreprinderilor menționate la punctul 1, în termen de 2 luni, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. l art.2), cu modificările şi 

completările ulterioare". 

 

 

Nu se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 1. 

 

 

 

 

 

Agenția 

Servicii Publice 

   Comunică următoarele: 

4. Reieșind din faptul că proiectul Hotărîrii Guvernului 

vizează doar completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 

902/2017, cu suplinirea listei întreprinderilor de stat fondate de 

Agenția Proprietăți Publice, conform tehnicii legislative, titlul  

proiectului urmează să indice numai acest fapt. Astfel, se propune 

expunerea denumirii proiectului actului normativ în următoarea 

redacție: „Cu privire la completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La pct. 1 din proiect, cuvintele „cu modificările și 

completările ulterioare” urmează a fi excluse, întrucât Hotărârea 

Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017 nu a fost anterior 

modificată și/sau completată.. 

           

 

Se acceptă parțial. 

Denumirea proiectului din „Hotărârea 

Guvernului cu privire la modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 902  

din 6 noiembrie 2017” se modifică în 

„Hotărârea Guvernului cu privire la 

modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017”. 

Or, potrivit art. 62 din Legea nr. 100 din 

22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative, modificarea actului normativ 

constă în schimbarea oficială a textului 

actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau 

tranzitorii, realizată prin modificări, 

excluderi sau completări ale unor părţi din 

text. 

 

 

Nu se acceptă. 

Hotărârea Guvernului nr. 902 din 6 

noiembrie 2017 a fost completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 405 din 25 aprilie 



2018 cu privire la modificarea și completarea 

unor hotărâri ale Guvernului. 

 

 

Agenția 

Proprietății 

Publice 

 

 

 

Comunică următoarele: 

6. În temeiul pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 901/2017 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmiterea a bunurilor proprietate publică, ținând cont că, 

termenul stabilit în pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 

cu 

privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice 

a expirat, opinăm asupra excluderii pct. 3 din proiectul hotărârii 

de Guvern. 

 

 

7. De asemenea ținînd cont că proiectul nu prevede 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 902/2017, denumirea 

proiectului urmează a fi „Cu privire la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017”. 

        

 

 

       Nu se acceptă. 

Nu există legătură cauzală între termenul 

stabilit la pct. 4 și conținutul pct. 3 din 

proiect 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 4. 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Comunică următoarele. 

8. In conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr.902 

din 6 noiembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Proprietăţii Publice, 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 prezentai hotărîri, vor transmite 

întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator Agenţiei 

Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

Prin urmare, reieşind din prevederile legislaţiei, considerăm 

oportun a redenumi proiectul hotărîrii în „Cu privire la 

transmiterea unor întreprinderi de stat". În sensul dat, proietul se 

va completa cu un punct nou, care va deveni punctul 1, prin care 

se va stabili dispoziția de transmitere a întreprinderilor de stat din 

 

Nu se acceptă. 

    Prin proiect nu se propune transmiterea 

întreprinderilor de stat, dar schimbarea 

subiectului care exercită funcția de fondator a 

întreprinderilor de stat. Or, conform art. 2 

alin. (1) din Legea nr. 246/2017„funcția de 

fondator al întreprinderilor de stat din numele 

Guvernului este exercitată de Agenția 

Proprietăți Publice din subordinea 

Guvernului.”  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Mi

nist

ru  Victoria IFTODI 

 

administrarea Ministerului administrarea Agenției Proprietății 

Publice 

 

 

 

 

9.   La pct. l din proiect, textul „I.S. „Pencom"  se va substitui 

cu textul „I.S. de producție şi prestări servicii „Pencom".  

 

10. Totodată, propunem expunerea conținutului pct. 3 în 

următoarea redacție: Ministerul Justiției (Departamentul Institiţiilor 

Penitenciare) în comun cu Agenţia Proprietăți Publice vor institui 

comisia/comisii de transmitere şi vor asigura transmiterea 

întreprinderilor menționate la punctul 1, în termen de 2 luni, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. l art.2), cu modificările şi 

completările ulterioare". 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 1. 

 

 

 

 

 


