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H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru instituirea moratoriului 

privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 

alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova 

în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova 

nr. 1024/2000. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei  

Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12)  

din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul 1. Moratoriu privind acordarea cetățeniei Republicii 

Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii 

Moldova nr. 1024/2000 

Se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 4 luni, asupra recepționării 

cererilor noi de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 

alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000. 

 

Articolul 2. Prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei 

Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei 

Republicii Moldova nr. 1024/2000 

(1) Pînă la expirarea termenului stabilit la art. 1, Guvernul este în drept să 

decidă referitor la prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei 

Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei 

Republicii Moldova nr. 1024/2000. 

(2) Prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii 

Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii 

Moldova nr. 1024/2000 se dispune pentru o perioadă de cel mult 2 luni. 

Articolul 3. Dispoziții finale 

(1) Cererile de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova depuse pînă la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din 

Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, vor fi examinate în modul 

stabilit de Guvern. 

(2) Termenul contractelor agenților acreditați semnate pentru anul 2019, în 

condițiile pct. 20 subpct. 12 și pct. 23 subpct. 22 din Regulamentul cu privire la 

dobîndirea cetățeniei prin investiție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 786/2017, se va prelungi cu o perioadă egală perioadei moratoriului, fără 

achitarea taxei prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 786/2017 pentru lunile respective. 

(3) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 
 

Președintele Parlamentului 



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova în 

condiţiile articolului 17 alin. (1 *) şi ( l2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024/2000

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

Proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetăţeniei Republicii 

Moldova în condiţiile articolului 17 alin. ( I 1) şi ( l 2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024/2000 a fost elaborat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

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

Proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetăţeniei Republicii 

Moldova în condiţiile articolului 17 alin. ( I 1) şi ( l 2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024/2000 este elaborat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, ca urmare a înregistrării 

proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetăţeniei nr. 1024/2000 -  art. 

17,18, 24, ş.a.; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81/2004 -  art. 

12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova) Nr. 42 din 16.04.2019 de către un 

grup de deputaţi.

Astfel, până la luarea deciziei finale cu privire la Programul de dobândire a cetăţeniei prin 

investiţie, proiectul de Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetăţeniei 

Republicii Moldova în condiţiile articolului 17 alin. (1 *) şi ( l 2) din Legea cetăţeniei Republicii 

Moldova nr.1024/2000 are drept scop stoparea recepţionării cererilor noi de dobândire a 

cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. ( I 1) şi ( l 2), pe un termen de 4 luni din 

momentul intrării în vigoare a legii.

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul nu necesită armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului:

- instituirea moratoriului, pentru o perioadă de 4 luni, asupra recepţionării cererilor noi 

de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova în condiţiile art. 17 alin.(l *) şi ( l 2) al Legii 

cetăţeniei Republicii Moldova;

- cererile de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova depuse până la data de 1 iulie 

2019 în condiţiile art. 17 a lin u l1) şi ( l2) al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 

din nr. 1024 din 02.06.2000 vor fi procesate în totalitate, în conformitate cu procedura 

prevăzută în Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017;

- Termenul contractelor agenţilor acreditaţi semnate pentru anul 2019, în condiţiile 

pct.20, subpunctul 12 şi pct.23 subpunctul 22 al Regulamentului cu privire la dobândirea 

cetăţeniei prin investiţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.786/2017, se va prelungi 

cu o perioada egală perioadei moratoriului, fără achitarea taxei prevăzute de punctul 4, 

Anexa 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 786/2017 pentru lunile respective.

5. Fundamentarea economico-fînanciară

Implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de 

stat.

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



Proiectul legii nu prevede modificarea altor acte legislative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, pe pagina oficială a Ministerului Economiei şi Infrastructurii, „Transparenţa 

decizională” şi www.particip.gov.md, a fost plasat anunţul privind iniţierii proiectului de lege.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Sunt prezentate

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

10. Constatările expertizei juridice v’

sunt prezentate

11. Constatările altor expertize ■ " .

Proiectul nu necesită efectuarea altor expertize

MINISTRU

http://www.particip.gov.md
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