Proces verbal nr. 1
al şedinţei Grupului de lucru Descentralizare patrimonială
Data: 02.09.2010, ora 14:00
Locul: Casa Guvernului, Ministerul Economiei, sala de conferinţe 246
Lista participanţilor:
- Membrii grupului de lucru:
- Viceprim-ministru, Ministru al economiei, Preşedintele grupului de
Lazăr Valeriu
lucru;
reprezentat de Copaci Tudor, Director, Agenţia Proprietăţii Publice;
- consultant principal, direcţia politici de descentralizare, Cancelaria de
Cojocaru Felicia
Stat;
Cujba Victoria
- şef-adjunct, direcţia politici de descentralizare, Cancelaria de Stat;
Şlopac Vera

Copaci Tudor

- şef, Direcţia monitorizare şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor;
- şef adjunct, direcţia finanţe ale economiei naţionale, cheltuieli capitale şi
achiziţii publice, Ministerul Finanţelor;
- şef adjunct, direcţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale,
Ministerul Finanţelor;
reprezentată de Baxan Elena, Ministerul Finanţelor;
- director, direcţia generală politici industriale şi de competitivitate,
Ministerul Economiei;
- şef, direcţia politică şi cooperare regională, Ministerul
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;
- şef, direcţia cadastru şi evaluarea bunurilor imobile, Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru;
- director, Agenţia Proprietăţii Publice;

Stratulat Ion

- primar or. Orhei;

Lelic Vadim

- primar de Teleneşti;
- director, direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
Primăria Municipiului Chişinău;
reprezentată de Gheorghiţă Ala;

Pană Viorel
Porumbescu Aurelia

Lupan Ion
Gîncu Alexandru
Turculeţ Mihail

Ambros Mariana

- Alţi participanţi:
Ionescu Adrian

- consultant tehnic principal, PCDLI;

Giosan Victor

- consultant Internaţional;

Bulat Veaceslav

- director, Institutul de Dezvoltare Urbană;

Furdui Viorel
Chisnencu
Alexandru
Mihai Roşcovan
Petruşevschi
Margareta
Osadci Alexandru

- Expert IDIS „Viitorul”

Stenberg Lina

- secretarul doi al Ambasadei Suedeze

- consultant jurist, PCDLI;
- Coordonator PCDLI;
- Consilier Politici Publice, PCDLI
- expert UNIFEM;

I. AGENDA
l. Introducere: scopul, misiunea grupului, cadrul organizaţional şi funcţional
Prezentare: Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al economiei, Preşedintele grupului de
lucru
2. Descentralizarea patrimonială
a) Cadrul conceptual
b) Identificarea preliminară a problemelor
Prezentare: Expert PCDLI
3. Planul de activitate al grupului de lucru
Prezentare: Victoria Cujba, Şef adjunct, Direcţia politici de descentralizare
Discuţii
Materialele distribuite membrilor Grupului de lucru şi participanţilor la şedinţă – Ordinul nr.154
din 16.08.2010 cu privire la aprobarea componenţei Grupului de lucru pentru descentralizare;
Agenda; Planul de activitate pentru anul 2010 al Grupului de lucru pentru descentralizare
patrimonială, alte informaţii.
II. PREZENTĂRI ŞI DISCUŢII
Domnu l Tudor Copaci a informat că la prima şedinţă a Grupului de lucru
descentralizare patrimonială sunt prezenţi membrii şi reprezentanţii delegaţi, respectiv
şedinţa se consideră deliberativă.
Domnul Tudor Copaci a menţionat că întru implementarea prevederilor Hotărîrii
Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 „Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale
Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă", a
fost constituită Comisia paritară pentru descentralizare.
Ulterior, în cadrul primei şedinţe a Comisiei paritare din 2 august curent, a fost
aprobată decizia de constituire a grupurilor de lucru pentru descentralizare pe domenii
de activitate.
În acest sens, dl Tudor Copaci a menţionat despre instituirea următoarelor grupuri
de lucru şi anume:
 Grupul coordonare strategică, cu misiunea specială de a integra în document
unic proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare (instituit în cadrul
Cancelariei de Stat);
 Grupul de lucru organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice
locale (instituit în cadrul Cancelariei de Stat);
 Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe (instituit în cadrul
Cancelariei de Stat);
 Grupul de lucru descentralizare financiară (instituit în cadrul Ministerului
Finanţelor);
 Grupul de lucru descentralizare patrimonială (instituit în cadrul Ministerului
Economiei).
Grupurile nominalizate mai sus îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu
Regulamentele de funcţionare ale acestora, care vor fi elaborate în acest scop potrivit
prevederilor pct.3, cap.11 al anexei la Hotărîrea Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010, şi
care vor fi prezentate la următoarea şedinţă.
Misiunea grupului de lucru descentralizare patrimonială constă în clarificarea
regimului proprietăţii publice în sens de delimitare stat/autoritatea publică locală,
inclusiv delimitarea domeniului public şi privat al autorităţilor locale, separarea
stat/autoritate publică locală, inventarierea patrimoniului, regimul achiziţiilor publice,

concesiuni,
parteneriat
public-privat, planificare teritorială şi dezvoltare
regională/locală etc.
Activitatea grupului trebuie să se materializeze prin contribuţie la proiectul
Strategiei de descentralizare pe componenta patrimonială.
Respectiv, astăzi s-a convocat prima şedinţă a grupului de lucru, membrii căruia
sunt desemnaţi din cadrul Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat, Ministerului
Finanţelor, reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II.
Concomitent, s-a reiterat că întru implementarea activităţilor preconizate pe
dimensiunea descentralizare avem suportul partenerilor de dezvoltare, in special în
cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, asistenţa PNUD, SIDA şi
UNIFEM.
Astfel, în activitatea sa, grupurile de lucru pentru descentralizare, inclusiv grupul
de lucru pentru descentralizare patrimonială poate beneficia de suportul metodologic al
experţilor în domeniu.
Pe unele domenii de activitate, cu suportul companiilor consultative, se
preconizează a fi efectuate studii şi analize, care vor servi ca platformă atît pentru
activitatea grupului, cit şi întru elaborarea proiectului Strategiei de descentralizare.
Respectiv, pentru segmentul nostru de activitate se vor analiza propunerile
membrilor grupului de lucru referitor la elaborarea unor studii şi analize cu suportul
financiar din partea partenerilor de dezvoltare.
De asemenea, dl Copaci a concretizat că grupul de lucru este drastic constrîns în
timpul prevăzut pentru efectuarea analizei, examinării cadrului existent şi elaborării
propunerilor de rigoare, deoarece proiectul iniţial al Strategiei de descentralizare
urmează să fie definitivat la mijlocul lunii septembrie.
Totodată, s-a propus să fie puse în discuţie:
1) cadrul organizaţional şi funcţional al grupului de lucru,
2) cadrul conceptual,
3) problemele identificate din domeniul patrimonial, la soluţionarea cărora trebuie
să contribuie toţi membrii Grupului de lucru, venind ulterior cu propuneri
concrete în acest sens.
Respectiv, grupul de lucru urmează să se mobilizeze la maxim pentru a face faţă
acestor sarcini.
La pct.l din agenda de lucru al şedinţei - Descentralizarea patrimonială, domnul
Adrian Ionescu, expert internaţional din cadrul PCDLI (la nivel general) a prezentat
participanţilor viziunea privind sarcinile Grupului de lucru, care cuprind:
 Separarea proprietăţii publice ale statului de cele ale autorităţilor locale;
 Regimul proprietăţii, în sensul separării domeniului public de cel privat (al
autorităţii publice locale şi al statului);
 Procesul de inventariere/cadastru;
 Regimul achiziţiilor publice/concesiuni/PPP;
 Planificare teritorială şi dezvoltare economică.
De asemenea au fost prezentate - cadrul conceptual, situaţia existentă privind
planificarea locală/regională în relaţie cu patrimoniul, situaţia existentă privind
patrimoniul, obiectivele, elementele fundamentale ale politicii de patrimoniu şi
planificare a dezvoltării, rezultate propuse, etc.
La pct .2 din agenda de lucru al şedinţ ei - Planul de activitate al grupului de lucru
descentralizare patrimonială, domnul Ion Lupan a menţionat că toţi membrii
Grupului de lucru au primit Planul de activitate al grupului de lucru descentralizare
patrimonială, elaborat de către Ministerul Economiei în comun cu experţii şi a propus
ca toţi membrii Grupului să prezinte propuneri privind completarea/modificarea
acestuia. În continuare a propus ca Planul de acţiuni nominalizat să fie aprobat în
cadrul următoarei şedinţe.

Sumarul discuţiilor:
1. Dl Furdui Viorel a propus ca în scopul respectării principiului parităţii în grupul
de lucru să fie incluşi mai mulţi reprezentaţi ai autorităţilor publice locale.
2. Dl Ion Lupan a menţionat, că în cadrul următoarei şedinţe urmează să fie aprobat
Regulamentul de funcţionare al grupului de lucru. Astfel, toţi membrii grupului,
pînă la următoare şedinţa, vor prezenta propunerile respective.
3. Dl Mihai Roşcovan a propus ca la următoarea şedinţa de lucru membrii grupului
să prezinte propuneri pentru elaborarea Strategiei de descentralizare.
4. Dl Viorel Furdui a propus ca în calitate de vicepreşedinte al grupului de lucru să
fie desemnat dl Ion Stratulat
5. Dl Mihai Roşcovan a propus ca să fie desemnat secretarul grupului de lucru.
I I I . DECIZII
S-a decis:
1. Se acceptă propunerea dlui Ion Stratulat privind revizuirea ordinului nr. 154 din
16.08.2010 cu privire la aprobarea componenţei Grupului de lucru pentru
descentralizare.
2. De prezentat spre aprobare în cadrul următoarei şedinţe Planul de activitate al
grupului de lucru descentralizare patrimonială.
3. De elaborat şi de prezentat spre aprobare în cadrul următoarei şedinţe
Regulamentul de funcţionare al grupului de lucru.
4. Se acceptă propunerea privind desemnarea dlui Ion Stratulat în calitate de
vicepreşedinte grupului de lucru.
5. Se acceptă propunerea privind desemnarea, prin ordinul ministrului economiei, a
secretarului grupului de lucru.

Preşedintele Grupului de lucru
pentru descentralizare patrimonială,
Viceprim-ministru, ministru al economiei
Întocmit de: Tatiana Demidcenco,
Şef-adjunct al direcţiei politici de administrare
şi deetatizare a proprietăţii publice
03.09.2010

Valeriu LAZĂR

