
Republica Moldova

PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. HP14/2020
din 13.02.2020

privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza
modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării

proprietăţii publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului
de pregătire și desfășurare a parteneriatului public-privat privind

modernizarea și eficientizarea activității Î.S. „Gările și Stațiile Auto”

Publicat : 28.02.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 63-68 art. 53 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se ia act de raportul și concluziile Comisiei de anchetă pentru analiza modului de
organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începând cu anul 2013
(în  continuare  –  Comisie  de  anchetă)  asupra  evaluării  modului  de  pregătire  și  desfășurare  a
parteneriatului public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. „Gările și Stațiile
Auto”.

Art. 2. – Guvernul:

a) va revizui cadrul normativ existent în domeniul parteneriatului public-privat în contextul
recomandărilor expuse în raportul Comisiei de anchetă și va prezenta propuneri de modificare a
legislației;

b)  va  dispune  Agenției  Proprietății  Publice  să  întocmească  și  să  prezinte  raportul  de
monitorizare a parteneriatului  public-privat privind modernizarea și  eficientizarea activității  Î.S.
„Gările și  Stațiile Auto” și să demareze procedurile de reziliere a contractului în cazul în care
Comisia de monitorizare constată lipsa de progrese asumate și lipsa unei garanții bancare de bună
execuție.

Art.  3.  –  Procuratura Generală şi  Centrul  Naţional  Anticorupţie  vor  investiga acțiunile  și
inacțiunile  Guvernului,  ale  Ministerului  Economiei  și  Infrastructurii,  ale  Agenției  Proprietății
Publice, ale administratorului Î.S. „Gările și Stațiile Auto” și ale Comisiei de selectare a partenerului
privat pentru a da o calificare procesuală faptelor identificate în cadrul investigației parteneriatului
public-privat de modernizare a Î.S. „Gările și Stațiile Auto”.

Art.  4.  –  În  termen de până la  6 luni  de la  data adoptării  prezentei  hotărâri,  Guvernul,
Procuratura  Generală  și  Centrul  Național  Anticorupție  vor  raporta  Parlamentului  cu  privire  la
executarea recomandărilor Comisiei de anchetă.

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
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