
Proiect 

H O T Ă R Î R E nr. __ 

din                         2018 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea  Hotărîrii Guvernului nr.  972  din  11 septembrie 2001 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul articolului 3 din Legea  nr. 589-XIII  din  22 septembrie 1995 privind 

rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.11-

12/114 din 22.02.1996), cu modificările şi completările ulterioare  și în scopul aducerii 

în concordanţă cu cadrul  normativ în vigoare a listei bunurilor confiscate prevăzute 

pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat,  
   

Guvernul H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

La Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor 

confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a 

corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările 

şi completările ulterioare, Anexa nr. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
                                                       

                                                      "Anexa nr.15 

                              la Regulamentul cu privire la modul de 

                              evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor 

                              confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor 

                              alterabile sau cu termen de păstrare 

                              limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor 

                              trecute în posesia statului cu drept de 

                              succesiune şi a comorilor 

 

LISTA 

bunurilor confiscate prevăzute 

pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat 

 

1. Grîu alimentar 

2. Porumb 

3. Crupe de hrișcă 

4. Orez 

5. Zahăr 

6. Corturi 

7. Benzină auto 

8. Motorină 
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9. Păcură 

10. Cărbune 

11. Pompe 

12. Generatoare electrice 

13. Autocamioane 

14. Excavatoare 

15. Buldoexcavatoare 

16. Buldozere pe șenile 

17. Autoîncărcătoare 

18. Autocisterne pentru apă potabilă 

19. Saci de polipropilenă 

20. Cherestea 

21. Foi ondulate pentru acoperișuri" 
 
“ 

 Prim-ministru                                             Pavel  FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

          Ministrul economiei  

          și infrastructurii                                              Chiril Gaburici 

  

Ministrul finanțelor                                        Octavian Armașu 

 

Ministrul afacerilor interne                            Alexandru Jizdan 

 

Ministrul justiției                                           Alexandru Tănase 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea  Hotărîrii 

Guvernului nr.  972  din  11 septembrie 2001” 
 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Prin Hotărîrea sa din 20 decembrie 2017, Guvernul Republicii Moldova a actualizat și 

aprobat nomenclatorul bunurilor necesare pentru completarea stocurilor din rezervele materiale 

de stat, conform prevederilor Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele 

materiale de stat și de mobilizare. 

        Urmare a actualizării nomenclatorul nominalizat, se impune aducerea în concordanţă cu 

cadrul  normativ în vigoare, a listei bunurilor confiscate prevăzute pentru transmiterea şi 

completarea rezervelor materiale de stat, conform  Hotărîrii Guvernului nr. 

972  din  11.09.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare 

şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare 

limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor.  

      Totodată, conform Hotărîrii Guvernului  nr. 827  din  16.12.2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, bunurile ce fac obiectul Regulamentului 

menționat și pentru care există posibilităţi şi condiţii necesare de depozitare şi păstrare, urmează 

a fi  recepţionate, depozitate şi păstrate în rezervele material de stat. 

2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea 

elementelor noi  

      Prezentul proiect va actualiza prevederile anexei nr.15 la Hotărîrea Guvernului nr. 

972  din  11.09.2001 , precum şi va contribui la realizarea conformă a acestora. În acest sens se 

presupune excluderea unor poziții și includerea altora din(în) lista bunurilor confiscate 

prevăzute pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat. 

       Proiectul de hotărîre stabilește transmiterea și completarea rezervelor materiale de stat, 

conform  Hotărîrii Guvernului nr. 972  din  11.09.2001, cu bunuri pentru care există posibilităţi 

şi condiţii necesare de depozitare şi păstrare, incluse în  lista bunurilor confiscate prevăzute 

pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

        Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare şi 

alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat.  

4. Modul de încorporare a proioectului în sistemul actelor normative în 

             vigoare, actelor normative care trebuie elaborate sau modificate  

  Drept urmare a aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea şi completarea altor 

acte normative.  

5. Avizarea și coordonarea proiectului 

In scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972  din  11.09.2001 a fost plasat pe 

pagina web a Agenției Rezerve Materiale (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul 

„Consultări publice”). 

 

 

Director general                                                  Larisa GONCEAR 


