
proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HoTARiRE nr.

din

Chisinlu

pentru abrogarea Hotar6rii Guvemului nr.l42 din27.02.2019 cu privire [a trecerea unui bun
imobil din domeniul public in domeniul privat al statului

qi incheierea unui contract de schimb

In temeiul prevederilor pct. 265 al Regulamentul Guvernului aprobat
prin Hotlrdrea Guvemului nr. 610 din 3 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, Nr. 245 art.664) cu modificlrile ulterioare,

Guvemul HOTARA$TE:

l. Se abrogd Hotf,rdrea Guvemului nr. 142 din 27.02.2019 cu privire la trecerea unui bun
imobil din domeniul public in domeniul privat al statului qi incheierea unui contract de schimb
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, Nr.76-85 art. 159).

2. Prezenta hot[r6re intri in vigoare la data publicirii

PRIM-MINISTRU Ion CHICU

Contrasemneazl

Ministrul Afacerilor Exteme
gi Integrdrii Europene

Ministrul Finanlelor

Aureliu CIOCOI

Sergiu PU$CUIA



NOTAINFORMATIVA

la proiectul Hotlrdrii Guvemului cu privire abrogarea
Hotdrdrii Guvernului nr.14212019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public

in domeniul privat al statului qi incheierea unui contract de schimb

1. Autorul proiectului hotdrdrii de Guvern
Ministerul Afacerilor Exteme gi Integririi Europene
2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Si /inalitdlile urmdrite
Hotf,rArea Guvemului nr. 142 din 27.02.2019 a fost adoptatd pentru schimbarea sediului
Consulatului Republicii Moldova in or. Odessa, Ucraina.

La data de 20.11.2018 Guvernul a emis instrucliunea cu nr.22-06-9711, prin care a solicitat
instrdinarea prin schimb a actualului sediu al Consulatul RM la Odessa, in baza, aflat in
gestiunea MAE IE.

La data de 07 .02.2019, prin Dispozifia Prim - ministrului rr.3612018, a fost creat Grupul de
lucru din reprezentanJii MAE IE, MEI qi APP pentru identifica variantele imobiliare gi

pregdtirea unui material informativ in adresa Guvernului.

in Raportul remis in adresa Prim-ministrului Republicii Moldova, la 20.02.2019, Grupul a
propus opliunea cu bunul imobil amplasat pe str. Tinysta nr.6l4-A, or. Odessa, Ucraina.
Opliunile identificate de Grupul de lucru au fost cu titlu de recomandare. Nici o infelegere
prealabila, precontract sau alt angajament nu a existat.

Potrivitpct. 3 din HG 14212019, in termen de 30 de zile, MAE IE qi APP au fostimputemicili
si asigure semnarea contractului de schimb. intre timp, nici Guvemul Filip, nici Guvemul
condus de Maia Sandu, nu au definitivat tranzaclia de schimb. La sfdrqitul anului 2019 a fost
reluatd examinarea acestei situalii in vederea executf,rii HG l42l20l9.In special, a fost
evaluat bunul imobil ce apa(ine Republicii Moldova, pentru a negocia valoarea care trebuie
s[ fie indicat[ in contractul de schimb.

in vederea determindrii valorii de piali a bunului imobil aflat in proprietatea Republicii
Moldova, MAEIE a efectuat alte doul evaludri independente ale imobilului, iar in consecinld
se constat[ un decalaj major in toate evaluirile efectuate.

in ceea ce privegte imobilul propus la schimb, terenul aferent cu suprafala 0,0397 ha
(num[rul cadastral 5110137500:50:0044) qi construclia capitald cu destina]ia locativi,
lit."A", cu o suprafatA de 402,2 m', cu anexele lit." 8", lit. "f", nr.l-3, amplasate pe str.

Tinysta nr.6/4-A, or. Odessa, menfionf,m cf,:

- HG nr. 14212019 a fost adoptati fbri o evaluare independentd, iar preful de circa 520
mii USD a fost sugerat de Grupul de lucru creat in baza Dispoziliei Prim-ministrului
nr.3612018:,

- MAE IE nu de{ine careva acte ce ar confirma dreptul de proprietate a imobilului
respectiv sau alte acte care ar indica cd drepturile nu sunt grevate.

intre timp, au fost stabilite fapte noi care risci sd vicieze contractul de schimb. Astfel, s-a

constatat c5 la data de 20.02.2019. \n aiunul aorobdrii HG 14212019. a fost incheiat un
contract de vdnzarc - cumpdrare, prin care a fost schimbat proprietarul bunului ce face

obiectul tranzacliei de schimb, preful fiind indicat 2 220 000 UAH sau aprox. 90 000 USD.
De unde rczultd cd, valoarea imobilului propus la schimb variazd intre 90 000 USD stabilit
in contracful de vdnzare - cumpdrare qi 530 000 USD constatat de Grupul de lucru conform
anunlului de vinzare inilial

Totodatd, aceastd lrranzaclie de vdnzare - cump[rare a ridicat suspiciuni referitoare la

identitatea rea16 a p etarului i valoarea bunul u1 la schimb.



Evaludnd riscurile asociate transparen{ei in procesul decizional, gi respectiv, refleclia
aspectelor negative asupra imaginii guvernului,

In altd ordine de idei, mentiondm cd potrivit priorifitilor de politici sectoriale incluse in
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru perioada2l2l - 2023, s-a propus reparatia capitald
a sediului Consulatului Republicii Moldova in or. Odessa.

Totodati, se mentioneazi qi despre faptul cI la data de 31.01.2020 Judecdtoria Chiqindu a
inregistrat cererea de chemare in judecati impotriva MAE IE qi APP, inaintati de cdtre
proprietarii bunului imobil propus spre schimb, cu privire la obligativitatea emiterii actului
administrativ individual favorabil.

MAE IE propune abrogarea HG
142t2019.

3. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi
Abrogarea Hot6rdrii Guvemului m. 14212019 cu privire la trecerea unui bun imobil din
domeniul public in domeniul privat al statului qi incheierea unui contract de schimb.

4. Fundamentarea economicd - financiard
Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect nu va necesita alocaJii bugetare
suplimentare. In cadrul CBTM - 2021 este prevdzutl reparalia capitali a sediului
Consulatului Republicii Moldova in or. Odessa.

5. Modul de tncorporare al actului tn cadrul normativ in vigoare

In scopul respectirii prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparen{a in
procesul decizional, proiectul urmeazd a fi plasat pe pagina web oficial[ a Ministerului
Afacerilor Exteme Ei Integrdrii Europene (compartimentul ,,Transparen!5 decizional5",
directoriul,,Proiecte de decizii/acte normative").
Totodatd, este necesar gi de avizele MEI, MJ, APP, Serviciul prevenirea gi combaterea

i consultarea ublicd a iectului

spdlirii banilor qi CNA.
7. Constatdrile expertizei anticoruplie

8. C ons tat dr ile expertizei j ur idice

Aureliu CIOCOI
Ministru

6. Avizarea
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Cancelaria de Stat

CERERE
privind inregistrarea proiectului Hoti16rii Guvernului cu privire abrogarea

Hotir6rii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul
public in domeniul privat al statului

qi incheierea unui contract de schimb

Aureliu OCOI

Red.: A. Rusu
a +373 22 578 281

Nr.
crt.

Criterii de inregistrare Nota autorului

Tipul qi denumirea proiectului - Hotir6re de Guvem
- Hotlrdrea Guvemului pentru cu

privire abrogarea Hot[ririi
Guvemului nr. 142/2019

2 Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Afacerilor Exteme gi

Integrdrii Europene

3 Justifi carea depunerii cererii (indical ia
corespunzdtoare sau remarca precum cd
proiectul este elaborat din iniliativa
autorului)

Proiect elaborat din iniliativa
Ministerului Afacerilor Externe qi

Integrdrii Europene

Ministerul Finan{elor
Ministerul Economiei
Centrul Na!ional Anticorup!ie
Serviciul de Informa(ii gi

Securitate

Lista autorit[Ilor gi instituliilor a cdror
avizare este necesard

lzi5 Termenul-limitl pentru depunerea

avizelor/expertizelor
Nicolae Cojuhari, qef al Secliei

resurse umane gi contencios
tel.022 578 307, e-mail:

nicolae.co j uhari(@mfa. gov.md

6 Numele, prenumele, funclia qi datele de

contact ale persoanei responsabile de

promovarea proiectului

Proiectul hotdrArii - I fi16

Nota informativ6 - 2 file
7

fi inregistrat, nota informativd cu
documentele de insolire)

8 Data 9i ora depunerii cererii
,.29 Semndtura

s alexandrina. rusu@ mfa.pov.md

Ministru

W

I

4.

Anexe (proiectul actului care se solicitd a




