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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 480 din 28 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de determinare 

şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite și 

elementele noi ale proiectului 

În virtutea misiunii și atribuțiilor ce le îndeplinesc, Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și alte autorități publice și organe de 

stat dețin în dotare bunuri cu destinație militară. 

Conform art. 286 din Codul civil, bunurile pot circula liber, cu excepția 

cazurilor cînd circulația lor este limitată sau interzisă prin lege. 

Bunurile vizate de prezentul proiect, avînd în vedere specificul lor militar, sînt 

supuse unui regim special, procedura vînzării lor fiind reglementată de Regulamentul 

privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace 

tehnice militare de care dispun Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 283 din 17 februarie 1999. 

În acest context, prin intermediul prezentului proiect se propune atingerea 

următoarelor obiective: 

- preîntîmpinarea interpretării extensive și aplicării eronate a prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr. 480 din 28 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale 

întreprinderilor; 

- asigurarea respectării rigorilor circuitului civil limitat și securizat al bunurilor 

cu destinație militară; 

- crearea condițiilor pentru aplicarea eficientă a Hotărîrii Parlamentului nr. 283 

din 17 februarie 1999. 

 

Menționăm că din bunurile cu destinație militară, menționate supra, fac parte 

tehnica militară, armamentul, alte mijloace tehnice militare, precum şi produsele cu 

dublă utilizare (civilă şi militară). Conform legislației, din ultima categorie fac parte: 

tehnica specială şi de calcul, mijloacele de transport, mijloacele de telecomunicaţii, 

componentele sistemului automat de comandă, clădirile şi edificiile ministerelor 

şi autorităţilor administrative centrale care au tangență cu domeniul respectiv. 

 

În contextul celor expuse, se propune completarea  Regulamentului cu privire la 

modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, 
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aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 480 din 28 martie 2008 cu un punct nou, care 

va stabili bunurile cu destinație militară ce nu cad sub incidența acestuia. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare 

suplimentare de la bugetul de stat. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect, cadrul normativ conex nu necesită 

a fi modificat. 

 

 

 

Ministru                                    Vladimir CEBOTARI 

 


