
SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, cu numărul unic 680/APP/2020 
 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea 

autorului proiectului 

Avizele autorităților publice centrale, la proiectul hotărîrii Guvernului, cu numărul unic 

680/APP/2020, conform indicației Cancelariei de stat nr. 18-23-7904 din 26.08.2020 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii  
(Aviz nr. 04-5616 din 

11.09.2020, se anexează) 

I. Obiecţiile 

La pct. 1 subpct. 1) lit. a) cifra „0,8089„ urmează a fi substituită cu cifra 

„0,8095„ potrivit stipulărilor de la poziția 1137 din anexa nr. 1 la Hotărîrii 

Guvernului nr. 161/2019    

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 

La pct. 1 subpct. 1) lit. b) (în tabel) consideră oportun revizuirea pozițiilor 5490 

și 5491 conținutul cărora sunt identice 

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică, poziția 5491 a fost radiată 

II. Propunerile (recomandările) 

1) Modificarea anexei nr. 1 poziția 1652 ce ține de suprafața terenului nr. 

0131120002 parvenită urmării formării bunului imobil prin separare unde 

suprafața terenului „89,2416„  se substituie cu „78,9418„ 

Nu se acceptă, terenul face parte 

din categoria terenuri agricole, la 

momentul  actual se află la etapa 

consultării Legea 668/1995 în 

redacție nouă 

2) La nota informativă: la pozițiile 5515, 5499, 5501 și 5507 urmează a fi 

inclusă informația privind coordonarea materialelor de către APL în 

conformitate cu Legea 29/2018 privind delimitarea proprietății publice 

Se acceptă, nota informativă se 

completează cu informația propusă 

Ministerul Finanțelor 

 
I. Obiecţiile Ministerul Finanțelor nu a 

prezentat avizul. Prin urmare, 

potrivit prevederilor pct. 192 din 

Regulamentul Guvernului, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

610/2018, în cazul neprezentării 

avizului/expertizei sau în cazul 

neprezentării acestuia/acesteia în 

termenul stabilit, proiectul se 

consideră avizat/expertizat.  

Lipsa obiecțiilor. 

II. Propunerile (recomandările) 

Lipsa propunerilor. 

Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

I. Obiecţiile 

La Nota informativă la pozițiile terenurilor cu nr. cad. 9602116397 și 

2544203272 se propune de menționat cu informația că terenurile sunt aferente 

Se acceptă, nota informativă se 

completează cu informația propusă 



(Aviz nr. 05-07/4078 din 

09.09.2020, se anexează) 

construcțiilor  

II. Propunerile (recomandările) 

Lipsa propunerilor.  

Ministerul Justiției 

(Aviz nr. 04/6523 din 

04.09.2020, se anexe 

I. Obiecţiile 

Lipsa obiecțiilor.  

II. Propunerile (recomandările) 

1) La clauza de adoptare se va rectifica sursa de publicare a Legii nr. 29/2018 

privind delimitarea proprietății publice 

 Se acceptă, se completează cu 

rectificarea propusă 

2)  La sbp 1), lit. a) conform regulilor tehnicii legislative cuvîntul „cifra„ 

urmează a fi rectificat în „cifrele„ sau „numărul„   

 Se acceptă, se modifică conform 

rectificării propuse 

3) La pct. 1 subpct. 1) lit. a) cifra „0,8089„ urmează a fi substituită cu cifra 

„0,8095„ potrivit stipulărilor de la poziția 1137 din anexa nr. 1 la Hotărîrii 

Guvernului nr. 161/2019    

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 

4) La partea dispozitivă se propune efectuarea corectării de rigoare, iar 

expunerea părții dispozitive urmează a fi redactată astfel a) la poziția 1137 

coloana 5 cifrele ”0,8095” se substituie cu ”0,8116”, b) la poziția 1138 

coloana 5 cifrele ”1,0359” se substituie cu ”1,0221” iar completarea anexei 

se va complecta cu „c)”.  

Se acceptă, se modifică conform 

rectificării propuse 

5) La sbp 2) prepoziția „în” se exlude Se acceptă, se modifică conform 

rectificării propuse 

6) La pct. 2) intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului la data adoptării 

urmează a fi argumentată în Nota informativă 

Se acceptă, se modifică conform 

Legii nr. 100/2017, unde Hotărîrea 

Guvernului va intra în vigoare 

peste o lună de la dată Publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova 

Centrul Național Anticorupție 

(Aviz nr. 06/2-5414 din 

09.09.2020, se anexează) 

I. Obiecţiile 

Proiectul nu conține avizele autorităților/instituțiilor implicate în procesul de 

avizare și sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, fapt 

ce presupune că ulterior redacția proiectului poate suporta modificări. 

În vederea excluderii neconcordanțelor între constatările expertizei anticorupție 

și prevederile proiectului definitivat, comunică că expertiza sus citată se va 

efectua conform Legii integrității nr. 82/2017. Potrivit art. 28 alin. (4) din Legea 

nr. 82/2017,,Expertiza anticorupţie, cu excepţiile stabilite la alin. (2) şi (3), se 

Se acceptă.  

 



efectuează de către Centrul Naţional Anticorupţie doar asupra proiectului 

definitivat în baza propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de avizare şi/sau 

de consultare a părţilor interesate. În cazul proiectelor iniţiate de Guvern, 

acestea se consideră definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, 

iar în cazul iniţiativelor altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor 

în Parlament.” 

Reieșind din cele expuse, solicită expedierea în adresa Centrului Național 

Anticorupție, a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

II. Propunerile (recomandările) 

Lipsa propunerilor.  

Ministerul Afacerilor Interne 

al Republicii Moldova 

(Aviz nr. 44/22-3529 din 

11.09.2020, se anexează) 

 

I. Obiecţiile 

1) La anexa nr. 1 poziția nr. 5441 coloana 5 cifrele ”0,9803” se substituie cu 

”0,9080” 

Se acceptă, se modifică conform 

rectificărilor propuse 

2) Excluderea poziției nr. 2251 al anexei nr. 3 și corectarea datele la poziția 

2167 ce ține de adresa bunul imobil  

Se acceptă parțial, poziția 2251 se 

exclude și se modifică poziția 2167 

anexa nr. 3, după cum urmează 

poziția 2167 – coloana 3 cifrele 

”41” se substituie cu ”16”  

II. Propunerile (recomandările) 

1) La poziția 2167 anexa nr. 3 modificarea nr. cadastral „62011080059„ se 

substituie cu ”6201108059” 

Nu se acceptă, pentru a nu 

diferenția componența numărului 

cadastral în coraport cu alte 

numere cadastrale ale bunurilor 

imobile incluse în lista 

2) La poziția 2251 adresa bunului imobil ”str. Hotinului„ se rectifică ”str. 

Hotin”  

Se acceptă, se modifică conform 

rectificărilor propuse 

3) La pct. 1 subpct. 1) lit. a) cifra „0,8089„ urmează a fi substituită cu cifra 

„0,8095„   

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 

Agenția Servicii Publice 
(Aviz nr. 01/5870 din 

15.09.2020, se anexează) 

 

I. Obiecţiile 

1) La pct. 1 subpct. 1) lit. a) cifra „0,8089„ urmează a fi substituită cu cifra 

„0,8095„   

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 

2) La pct. 1 subpct. 1) lit. b) datele din poziția 5490 se dublează 5491 

necesită exluderea 

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 

II. Propunerile (recomandările) 

 1) La poziția 5498 nr. cadastral „2901401257” se substituie cu 

„2901401252” la poziția 5514 nr. cadastral „9602116397” se substituie 

Se acceptă, a fost comisă o eroare 

tehnică 



cu „9602116379” 

 2) La sbp. 2) anexa nr. 3 se propune excluderea pozițiilor pozițiile 2244 și 

2253 care se regăsesc în anexa nr. 1 la pozițiile 1137 și 1138  

Nu se acceptă, conform Hotărîrii 

Guvernului bunurile imobile 

delimitate după apartenență sunt 

incluse în lista bunurilor imobile 

anexa nr. 3 

Agenția Relații Funciare 

și Cadastru 
(Aviz nr. 36/01-06533 din 

02.09.2020, se anexează) 

 

I. Obiecţiile 

Lipsa obiecțiilor.  

II. Propunerile (recomandările) 

Lipsa propunerilor.  

  

 


