
Notă informativă 
la proiectul hotărîrii Guvernului 

„Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor 
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 

din 18 octombrie 2007” 
 

 
Proiectul de hotărîre propus a fost elaborat în vederea executării art.II al Legii 

nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 
decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de 
stat și are drept scop îmbunătăţirea cadrului normativ aferent managementului 
datoriei de stat, garanţiilor de stat şi recreditării de stat. 

Principalele modificări și completări sînt: 
Anexa nr.1 se completează cu prevederi despre modalitatea de modificare a 

soldului datoriei sectorului public inclus în raportul privind situaţia în domeniul 
datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, precum şi cu 
precizări referitoare la răspunderea asupra veridicităţii datelor prezentate de către 
raportor. Totodată, se completează cu o nouă anexă, cu scopul de a verifica 
veridicitatea informaţiei prezentate de către entitățile din sectorul public, precum şi 
de a asigura raportarea deplină a soldului datoriei sectorului public. 

Anexa nr.2 și nr.3 se modifică întru aducerea terminologiei acesteia în 
conformitate cu prevederile Legii nr.89 din 29 mai 2014, întru îmbunătățirea 
procesului de evidenţă a datoriei de stat și a garanţiilor de stat, precum şi întru 
responsabilizarea raportorului care efectuează înregistrări în Raportul privind 
datoria de stat și Raportul privind garanţiile de stat. 

Anexa nr. 4 se modifică întru aducerea terminologiei acesteia în conformitate 
cu prevederile Legii nr.89 din 29 mai 2014, întru îmbunătățirea procesului de 
evidenţă a împrumuturilor recreditate, precum şi întru responsabilizarea 
raportorului care efectuează înregistrări în Raportul privind recreditarea de stat. 

Anexa nr. 5 se completează cu noi prevederi ce reglementează: 
a) responsabilitatea autorităților publice centrale/locale și a beneficiarilor 

recreditați pentru realizarea și utilizarea eficientă a mijloacelor recreditate; 
b) stabilirea circumstanțelor vizînd înaintarea cererii introductive privind 

intentarea procesului de insolvabilitate fața de beneficiarii recreditați care au 
acumulat datorii cu termen expirat pe împrumuturile recreditate;  

c) ajustarea particularităţilor recreditării autorităţilor ale administraţiei 
publice locale la prevederile: 

- Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă, care reglementează autonomia financiară a autorităților 
publice locale; 

- Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003, care în speţă reglementează 
că bugetul de stat este în raporturi bugetare cu autorităţile executive ale 
unităților administrativ-teritoriale. 
d) îmbunătățirea condițiilor privind asigurarea garantării rambursării 

împrumuturilor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor și a 
subdiviziunilor special create pentru scopuri de recreditare și transparenței 
condițiilor de acordare a împrumuturilor de către instituțiile financiare participante. 



Hotărîrea Guvernului se completează cu Anexa nr.9 „Regulamentul privind 
procedura de contractare a datoriei/acordarea garanţiilor pentru împrumuturi de 
către autorităţile executive ale Unităţilor administrativ-teritoriale” în scopul 
respectării şi îmbunătăţirii cadrului legal existent, în special pentru  respectarea 
art.372 a Legii nr.89 din 29 mai 2014 şi se referă la reglementările ce țin de datoria 
unităților administrativ-teritoriale şi la necesitatea stabilirii clare a regulilor și 
principiilor de contractare a datoriei unităților administrativ-teritoriale întru 
asigurarea transparenței procesului decizional al contractării datoriei unităților 
administrativ-teritoriale. 

Hotărîrea Guvernului se completează cu Anexa nr.10 „Regulamentul cu 
privire la Raportul privind datoria si raportul privind garanţiile unităţilor 
administrativ-teritoriale”, în scopul respectării şi îmbunătăţirii cadrului legal 
existent, şi în special a art.375 a Legii nr.89 din 29 mai 2014 în vederea consolidării 
capacităților autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale în 
procesul de gestionare, înregistrare şi raportare a datoriei unităților administrativ-
teritoriale. 

 
Proiectul de hotărîre mai conţine şi prevederi cu caracter redacţional, de 

completare şi de precizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministru                           Anatol Arapu 
 


