
NOTĂ INFORMATIVĂ 

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  

exercitarea funcției de fondator al unei întreprinderi de stat 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite, principalele 

prevederi ale proiectului și  evidențierea elementelor noi 

        La data de 6 noiembrie 2017 prin Hotărîrea nr. 902, Guvernul a fondat Agenţia 

Proprietății Publice în scopul implementării principiilor europene de administrare, consolidării 

responsabilității pentru gestionarea patrimoniului statului, asigurării prestării serviciilor publice 

de calitate.  

    În conformitate cu pct. 6 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Proprietăţii Publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2018, 

Agenţia Proprietăţii Publice, asigură implementarea politicii statului în domeniile administrării 

şi deetatizării proprietății publice, precum şi a parteneriatului public-privat, exercitînd, în 

numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni 

(părţi sociale) în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit 

şi în limitele competențelor atribuite de cadrul normativ. 

Astfel, în conformitate cu pct. 4 al hotărîrii menționate supra, 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. 

Avînd în vedere că Întreprinderea de Stat Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”, la moment 

este monitorizată de către Ministerul Justiției proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

exercitarea funcției de fondator al unei întreprinderi de stat  propune transmiterea acesteia din 

administrarea sa în administrarea Agenţiei Proprietății Publice. 

În acest context, proiectul menționat modifică inclusiv următoarele hotărîri de Guvern: 

    - Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea şi funcționarea 

Ministerului Justiției în sensul excluderii Î.S. Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”  din 

administrarea Ministerului Justiției. 

    - Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Proprietății Publice în scopul includerii Î.S. Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa” în 

Lista întreprinderilor de stat fondate de Agenția Proprietății Publice. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la  exercitarea 

funcției de fondator al unei întreprinderi de stat nu implică cheltuieli suplimentare din bugetul 

de stat. 

Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către 

instituţiile interesate şi concluziile acestora 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern, este 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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