
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

Legii nr. 1111/1997 privind asigurarea activității  

Președintelui Republicii Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr. 1111/1997 privind asigurarea activității 

Președintelui Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 1111/1997 privind asigurarea activității 

Președintelui Republicii Moldova 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 1111/1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui 

Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16-17, 

art. 180), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 12: 

la litera c), după cuvîntul „automobil” se introduc cuvintele „la solicitare”; 

litera f) se abrogă. 
 

2. La articolul 14, după cuvîntul „automobil” se introduc cuvintele „la 

solicitare”. 
 

3. Articolul 15 se abrogă. 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Președintele Parlamentului   

 



Nota informativă

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1111/1997 

privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului____________

Cancelaria de Stat şi Centrul de Implementare a Reformelor

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite_____

Prin proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1111/1997 privind asigurarea activităţii 
Preşedintelui Republicii Moldova se urmăreşte eficientizarea gestionării resurselor bugetare. în 

contextul necesităţii raţionalizării cheltuielilor şi întru furnizarea de măsuri mai bine ţintite şi 

durabile de economisire, proiectul de lege menţionat propune revenirea la garanţiile sociale, 

acordate persoanei care a ocupat funcţia de Preşedinte, de pînă la modificarea efectuată prin Legea 

nr.263/2016.

Este de relevat că, Parlamentul la 9 decembrie 2016 a adoptat Legea nr.263, prin care a modificat 

Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova. Ca urmare a 
modificărilor efectuate, au fost completate garanţiile sociale în caz de expirare a mandatului, de 

demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor a persoanei care a ocupat 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, şi anume: asigurarea cu birou, asistent personal şi 

mijloc de transport permanent pentru o perioadă de 4 ani.

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene____________________________________

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi___________________

Proiectul de lege prevede modificări la unele articole din Legea nr.1111/1997 privind asigurarea 

activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, şi anume:

1) excluderea prevederilor ce ţin de asigurarea cu birou şi asistent personal a persoanei care a 
ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova (abrogarea literei f) din art.12, precum şi 

abrogarea art.15);
2) introducerea prevederilor care ar dispune că persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al

Republicii Moldova poate beneficia de automobil la solicitare (completarea lit.c) din art.12 şi 

art.14, după cuvîntul „automobiV’ se completează cu cuvintele „la solicitare ”)._______________

5. Fundamentarea economico-financiară____________________________________________

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare şi nu conţine prevederi de reglementare 

a activităţii de întreprinzător, în contextul Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător. Conform estimărilor, ca efect al intervenţiei legislative 

propuse prin proiect, vor fi eficientizate cheltuielile publice de la bugetul de stat în mărime de 

circa 0,5 mii, lei anual._____________________________________________________________

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

Proiectul vizat respectă normele constituţionale._________________________________________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_______________________________________

Proiectul a fost supus avizării în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative.

Secretar general al Guvernului
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