
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției cu participarea Inspectoratului Național de 

Probațiune. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În urma solicitării Inspectoratului Național de Probațiune nr. 07/538 din 

03.11.2020 privind transmiterea bunului imobil amplasat în or. Cimișlia, bd. Mihai 

Viteazul, nr. 48, Agenția Servicii Publice, prin răspunsul nr. 01/8400 din 

27.11.2020, a acceptat transmiterea încăperilor din clădirea administrativă amplasată 

în or. Cimișlia, bd. Mihai Viteazul, nr. 48, etajul II, cota parte ½ din bunul imobil, 

număr cadastral 2901313175.01. 

În calitate de argument pentru transmiterea bunului imobil ne servește faptul că, 

odată cu reorganizarea prin transformare a Î.S. „CRIS” REGISTRU” în I.P. 

„Agenția Servicii Publice”, Agenția Servicii Publice nu mai utilizează bunul imobil 

menționat supra datorită amplasării Centrului multifuncțional Cimișlia pe str. 

Alexandru cel Bun, nr. 133. 

Finalitatea urmărită a proiectului este asigurarea Biroului de probațiune Cimișlia 

cu încăperi de serviciu în scopul exercitării atribuțiilor funcționale în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

organelor de probaţiune. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Proiectul Hotărârii Guvernului are drept scop transmiterea, cu titlu gratuit, din 

administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Agenția Servicii Publice) în 

administrarea Ministerului Justiției (gestiunea Inspectoratul Național de Probațiune), 

încăperile din clădirea administrativă amplasată în  or. Cimișlia, str. Mihai Viteazul, 

nr. 48, etajul II, cota parte ½ din bunul imobil, număr cadastral 2901313175.01. 

     Totodată, proiectul prevede ca Cancelaria de Stat în comun cu Ministerul 

Justiției, să instituie comisia de transmitere și să asigure, în termen de 30 de zile, 

transmiterea bunului imobil, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

Datorită faptului că Hotărârea Guvernului cu privire la transmiterea bunului 

imobil respectivă va asigura biroul de probațiune teritorial cu încăperi de serviciu în 

scopul  exercitării  atribuțiilor  funcționale a  organelor  de  probațiune, pentru 

executarea obligațiilor pozitive ale statului în procesul de executare a pedepselor și 

măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probațiunii, se  propune ca 

aceasta să  intre  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  al  Republicii 

Moldova, or în conformitate cu art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele  normative „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o 

altă  dată  doar  în  cazul  în  care  se  urmărește  protecția  drepturilor  şi  libertăților 



fundamentale  ale  omului,  realizarea  angajamentelor  internaționale  ale  

Republicii Moldova,    conformarea    cadrului  normativ  hotărârilor  Curții  

Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele 

normative ori dacă există alte circumstanțe obiective”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli financiare 

suplimentare din contul bugetului de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În urma aprobării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui 

bun imobil nu va fi necesară modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

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

Proiecte transmise spre coordonare și pe platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md. 
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