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În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și 

art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă 

legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea anexei Legii nr. 121 

– XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

 

Anexă : 1.Proiectul de lege  

             2. Nota informativă 
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Proiect  
 
 
 

LEGE 
pentru modificarea și completarea anexei Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
 
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
 
 
Articol Unic. – Legea   nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:  

 
În anexă: 
compartimentul “Întreprinderile de stat și întreprinderile municipale”, 

subcompartimentul “Ministerul Culturii” poziţia 68, se exclude;  
   
compartimentul „Societățile pe acțiuni” se completează cu un nou 

subcompartiment; 
 
titlul subcompartimentului va avea următorul cuprins:  
“Ministerul Culturii” ; 
 
subcompartimentul va avea următorul cuprins: 
 

“1. S.A. “MOLDOVA-
FILM” 

Mun. Chişinău, șos. Hîncești, 
61 

1002600005956 2637949 10,0 2693794 100,00” 

   
 

 
 

 
Președintele Parlamentului 

 

 

 

 

 



Notă informativă  
 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  
Anexei Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice 
 

La 04.05.2007 prin adoptarea Legii nr. 121-XVI privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, Parlamentul a adoptat lista bunurilor nepasibile de 
privatizare, care sunt nominalizate în Anexa legii nominalizate. La compartimentul 
“Întreprinderile de stat și întreprinderile municipale”, subcompartimentul 
“Ministerul Culturii” la poziția 68 se găsește Î.S.”Arta Cinema”, întreprindere care 
există doar pe hârtie, deoarece ea nu activează din momentul înființării ei și nici 
sediul indicat nu este al întreprinderii.  

S.A „Moldova – Film”, care anterior se găsea în lista obiectelor nesupuse 
privatizării, fiind unicul obiect de valoare și importanță națională din domeniul 
cinematografiei, nu a fost inclus în Anexa Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Anterior au fost câteva 
tentative inițiate de  fosta conducere a Ministerului Culturii, care a încercat de 
nenumărate ori privatizarea Studioului la prețuri de bilanț, diminuând prețul real al 
studioului de circa zece ori.   

Pe motiv că S.A „Moldova – Film”, nu se găsește în Anexa Legii nr. 
121/2007, Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 945 din 20.08.2007 cu 
privire la realizarea Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, în Anexa nr. 2, la poziția nr.195 a inclus S.A 
„Moldova – Film”, în lista obiectelor supuse privatizării. 

Pentru a pune capăt tuturor încercărilor de captarea a unicului patrimoniu de 
valoare și de importanță națională din domeniul cinematografiei, modificarea 
Legii nr. 121/2007, este inevitabilă. Excluderea Î.S. „Arta Cinema”, care figurează 
ilegal pe adresa șos. Hîncești, 61 din lista Bunurilor nepasibile de privatizare 
aprobate prin adoptarea Anexei Legii nr. 121/2007 și includerea S.A „Moldova – 
Film”, șos. Hîncești, 61, INDO 1002600005956, în lista bunurilor nepasibile de 
privatizare, stabilite în anexa Legii nr. 121/2007, va aplana toatele situațiile de 
confuzie și ilegalitate. 

 
Proiectul de lege propus are drept scop protejarea proprietății statului și a 

unicului obiectiv patrimonial de valoare națională din domeniul cinematografiei.  
 
 

 


