
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la transmiterea unei cote-părţi 

dintr-un bun imobil" 

I. Autorul proiectului 
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a elaborat proiectul 

hotărârii Guvernului „Cu privire la transmiterea unei cote-părţi dintr-un bun imobil". 
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 829/2005 „Cu privire la 
transmiterea construcţiei nefinalizate a unui bloc locativ" la bilanţul Serviciului de 
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Informaţii şi Securitate al Republica Moldova a fost transmisă cota-parte de 78,059 % 
din blocul locativ nefinalizat cu 16 nivele din mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, la 
valoarea de 5 404 224,15 lei. 

Concomitent, potrivit pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 829/2005, Serviciul 
de Informaţii si Securitatea urma să iniţieze alocarea mijloacele financiare necesare 
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pentru finalizarea construcţiei. Insă, ulterior, cu suportul financiar al angajaţilor 
Serviciului, a fost posibilă finalizarea blocului de locuit, respectiv, după finalizarea 
lucrărilor dreptul de proprietate asupra apartamentelor a fost transmis către angajaţii 
Serviciului. 

Respectiv, la momentul actual, la bilanţul Serviciului este reflectată cota-parte 
din construcţia finalizată din str. Calea Orheiului nr. 103, ceea ce duce la denaturarea 
patrimoniului aflat în gestiunea Serviciului. 

Suplimentar, atragem atenţia că la momentul actual, Asociaţia de coproprietari 
în condominiu nr. 55/147 nu deţine condominiu în conformitate cu prevederile Legii 
condominiului în fondul locativ nr. 913/2000, ceea ce contravine esenţei acesteia. 

Reglementările normative în vigoare, nu prevăd proceduri privind modul de 
transmitere a cotei-părţi către Asociaţia de coproprietari în condominiu, în comparaţie 
cu situaţia de transmitere a condominiului în cazul privatizări a cel puţin 60 % din 
locuinţe, conform prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea privatizării fondului de 
locuinţe nr. 1324/1993. 

Respectiv, se propune transmiterea cotei-părţi din blocul locativ cu numărul 
cadastral 010040946001 de la bilanţul Serviciului de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova, la bilanţul Asociaţiei de coproprietari în condominiu nr. 55/147. 

Suplimentar, prin scrisoarea nr. 08/23 din 24 august 2021, Asociaţia de 
coproprietari în condominiu nr. 55/147 şi-a exprimat acordul privind preluarea cotei-
părţi de la Serviciu. 
III. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul actului, nu rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova 

în baza acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeană, nu are drept scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi nu contravine legislaţiei UE. 

IV. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Principala prevedere a proiectului, este transmiterea cotei-părţi din blocul de 

locuit, cu numărul cadastral 010040946001 de la bilanţul Serviciului de Informaţii şi 
Securitate al Republicii Moldova, la bilanţul Asociaţiei de coproprietari în 
condominiu nr. 55/147. 

V. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea proiectului, nu necesită cheltuieli suplimentare din contul 

bugetului de stat. 
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VI. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
Proiectul se integrează în sistemul legislaţiei şi este corelat cu prevederile 

actelor legislative în vigoare, iar modificările şi completările propuse nu afectează 
concepţia generală. 

VII. Avizarea şi consultarea publică 
în conformitate cu art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative şi pct. 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 610/2018, proiectul actului normativ şi nota informativă au fost 
expediate spre avizare către autorităţile publice responsabile de implementarea 
prevederilor conţinute în proiect, toate obiecţiile şi propunerile (recomandările) 
urmează a fi examinate şi vor fi expuse în Sinteza la proiect. 

Suplimentar, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Serviciului 
la adresa www.sis.md, în directoriul „Transparenţa", compartimentul „Transparenţa 
decizională". 

Concomitent, prin scrisoarea nr. 08/23 din 24.08.2021, Asociaţia de 
Coproprietari în Condominium 55/147 şi-a expus acceptul de a primi în proprietate 
cota-parte din bunul imobil cu numărul cadastral 010040946001. 

VIII. Constatările expertizei anticorupţie 
Rezultatele expertizei anticorupţie, efectuate m conformitate cu art. 28 din 

Legea integrităţii nr. 82/2017, vor fi luate în consideraţie ulterior, la etapa definitivări 
proiectului pentru promovarea în cadrul şedinţei de Guvern. 

IX. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul actului nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene, respectiv, nu este necesar efectuarea expertizei de 
compatibilitate prevăzută la art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative. 

X. Constatările expertizei juridice 
Rezultatele expertizei juridice, efectuate în conformitate cu art. 37 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, vor fi luate în consideraţie ulterior la 
etapa definitivări proiectului pentru promovarea în cadrul şedinţei de Guvern. 

XI. Constatările altor expertize 
Tipurile raporturilor juridice, propuse să fie reglementate de către proiectul de 

act normative, nu necesită efectuarea altelor expertize în conformitate cu art. 34 din 
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

Suplimentar, dat fiind faptul că proiectul actului normativ nu conţine 
reglementări care să afecteze activitatea de întreprinzător, respectiv, nu este necesar 
efectuarea analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte 
normative în conformitate cu prevederile Metodologiei de analiză a impactului în 
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 23/2019. 
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