
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2021 

 cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. La punctul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2021 cu privire la 

alocarea mijloacelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, 

nr. 122-128, art. 116), cifrele ,, 150” și ,,31” se substituie, respectiv, cu cifrele 

,,125,4” și ,,13”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea 

Guvernului nr. 63/2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 63/2021, pentru evacuarea a 31 de 

cetățeni ai Republicii Moldova din Fâșia Gaza, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene i-au fost alocate din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în 

sumă de 150.000,00 lei. Astfel, fiind inițial planificată evacuarea a 31 de cetățeni, urmare a 

solicitărilor parvenite, din Fâșia Gaza au fost repatriați 13 cetățeni ai Republicii Moldova. 

Din suma menționată, au fost efectuate cheltuielile în mărime de 125.350,44 lei. În aceste 

circumstanțe din suma planificată inițial de 150 mii a fost cheltuiți 125,4 mii lei, soldul 

neutilizat de alocații constituind suma de 24.649,56 lei care necesită a fi restituită în bugetul 

de stat. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

 Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede modificarea sumei de 150 mii lei, alocate din fondul de intervenție al 

Guvernului, precum și modificarea numărului cetățenilor Republicii Moldova care au fost 

repatriați din Fâșia Gaza urmare a conflictului din regiune. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea unor mijloace financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea proiectului de Hotărâre va conduce la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

63/2021.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Potrivit prevederilor pct. 233 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 610/2018, proiectele cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul 

de urgență al Guvernului sunt examinate direct în ședința Guvernului. 

Eugeniu REVENCO 

  /Semnat electronic/ 

   Secretar General  
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