NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.
Consolidarea profesionalismului şi independenţei Procuraturii este una din
cele cinci direcţii strategice al Pilonului II (Justiţia Penala) al Strategiei de
reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.231
din 25.11.2011. Întru realizarea acestor scopuri strategice conform Planului de
acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012, au fost
programate următoarele acţiuni:
- Alocarea sediului pentru Consiliul Superior al Procurorilor ( domeniul specific
de intervenţie 2.2.3. pct. 7);
- Examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile
Procuraturii Generale şi organele procuraturii din mun. Chişinău (domeniul
specific de intervenţie 2.2.6. pct. 6).
Prin Legea nr. 259 din 08.12.2016, cu privire la asigurarea continuităţii
reformelor în sectorul justiţiei, termenul-limită de realizare a acţiunilor din Planul
de acţiuni a fost extins până la 31.12.2017. În prezent realizarea acestei activităţi
este în lista de restanţe la implementarea Strategiei de reformare a sectorului
justiţiei, existînd deficienţe de ordin economico - financiar , dar şi de identificare a
spaţiilor potrivite ce ar corespunde necesităţilor bunei funcţionări a instituţiei.
Menţionăm, că pînă în prezent în mun. Chişinău nu a fost identificat un teren
care ar răspunde necesităţilor pentru construcţia unei clădiri noi pentru Consiliul
Superior al Procurorilor.
Cerinţele pentru un astfel de imobil sunt:
- suprafaţa de 800 m2 - 1000 m2;
- amplasat preferabil în zona centrală a mun. Chişinău;
- finalizat fără degradări structurale;
- cu încăperi amenajate sau care pot fi amenajate în birouri/săli de şedinţă;
- holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire;
- cu spații de parcare;
- dotat cu încălzire autonomă, sistem propriu de ventilare și condiţionare a aerului,
reţea centrală de apă şi canalizare, gaz natural, cu garaj şi parcare, sistem antiincendiar.
Avînd în vedere imposibilitatea identificării unui teren din proprietatea publică
a statului corespunzător pentru construcţia preconizată a edificiului Consiliului
Superior al Procurorilor şi faptul că clădirea din proprietatea publică a statului,
aflată în gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova , amplasată în mun. Chişinău , bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,
nr.73 poate fi reconstruită şi replanificată pentru a întruni standardele necesare, se
propune transmiterea acestui imobil în gestiunea Procuraturii Generale pentru
demararea lucrărilor necesare.
2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.
Proiectul propune transmiterea cu titlu gratuit, din gestiunea Direcţiei generale
pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea
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Procuraturii Generale, bunurile imobile proprietate publică a statului, după cum
urmează: construcţia cu suprafaţa la sol de 3398,9 m2, înregistrată cu numărul
cadastral 0100205.007.01, teren aferent cu suprafaţa de 0,8456 m2, înregistrată cu
numărul cadastral 0100205.007 , amplasate în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, nr.73 pentru asigurarea funcţionării Consiliului Superior al Procurorilor, a
Procuraturii Generale, a Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate
şi Cauze Speciale (Oficiul Central) şi a Procuraturii mun. Chişinău (Oficiul
Principal), într-un sediu unic, cu un personal total de 338 unităţi (procurori,
consultanţi ai procurorului, inspectori, ofiţeri detaşaţi la procuratura
specializată, specialişti, personal tehnic şi auxiliar).
La moment în acest sediu își desfășoară activitatea Judecătoria Chișinău,
sediul Centru, care urmează a fi reamplasată în sediul de pe bd. Ștefan cel Mare și
Sfînt nr. 162, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017 cu
privire la transmiterea unor bunuri imobile.
3. Fundamentarea economico-financiară.
Activitatea Procuraturii Generale, a Procuraturii pentru Combaterea
Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (Oficiul Central), a Procuraturii mun.
Chişinău (Oficiul Principal) şi a Consiliului Superior al Procurorilor într-un sediu
unic va asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice.
Mai mult, în acelaşi edificiu deja este amplasată Procuratura pentru
Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, fiind utilizate mijloace
financiare publice pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi amenajare a sediului.
4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative
învigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative.
5.Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege este plasat pe pagina
web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).
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