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Proiect
LEGE
pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea privind asigurarea activității Președintelui Republicii
Moldova nr. 1111/1997 se modifică după cum urmează:
1. După art. 2 se introduce art. 21 cu următorul cuprins:
„Articolul 21 Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Structura și personalul-limită ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova se
aprobă de către Parlamentul Republicii Moldova, în baza propunerii Președintelui
Republicii Moldova sau a unei treimi a deputaților în Parlament.”
2. La art. 6 alin. (1), textul „ ,cu reședință de serviciu în satul Condrița şi cu vilă de
serviciu în satul Holercani” se abrogă;
3. La art. 7:
a) alin. (1) va avea următorul cuprins:
„Președintele Republicii Moldova beneficiază de automobil, asigurat de
Secretariatul Parlamentului.”;
b) alin. (2) și (3) se abrogă;
4. La art. 14, textul „ ,pe o perioadă de 4 ani” se substituie cu „ pe o perioadă de 1
an”;
Art. II. – Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat nr.
134/2008 se modifică după cum urmează:
1. La art. 1 alin. (3), cuvintele „Președintelui Republicii Moldova” se substituie cu
cuvintele „Guvernului Republicii Moldova”;
Art. III. – Dispoziții finale și tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
(2) Guvernul și Aparatul Președintelui Republicii Moldova, în decurs de 30 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei legi,
va adopta actele normative necesare executării acesteia, iar Aparatul Președintelui
Republicii Moldova va propune Parlamentului proiectul structurii și personaluluilimită Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
(3) Guvernul va ajusta proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 în
corespundere cu prevederile prezentei legi.
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NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Prezentul proiect de lege este elaborat și înregistrat de către deputații grupului
parlamentar PRO MOLDOVA.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile
urmărite
Republica Moldova este un stat parlamentar, în care Președintelui Republicii Moldova
îi sunt atribuie funcții restrânse, reglementate de art. 86, 87 și 88 din Constituția
Republicii Moldova.
Deși are prerogative limitate într-un stat parlamentar, Președintele Republicii Moldova,
beneficiază de cele mai multe garanții financiare și sociale, astfel încât acesta beneficiază
și de pază de stat, și de asistență medicală specială, și de toate tipurile posibile de
transport, inclusiv mai multe automobile de lux și elicopter, și de concediu special, și de
locuință în mun. Chișinău, reședință în satul Condrița și vilă în satul Holercani.
Mai mult ca atât, în exercitarea funcțiilor sale formale, Președintele Republicii Moldova
este asistat de un Aparat cu sute de angajați. De toate aceste beneficii se bucură atât
Președintele, cât și familia acestuia, iar cheltuielile sunt achitate din bugetul public.
Este de menționat că în anul 2017 cheltuielile aparatului Președintelui au fost de
aproximativ 19 milioane de lei, 2018- de aproximativ 21 milioane de lei, iar în 2019
acestea au crescut cu peste 10 milioane de lei, respectiv au fost în valoarea aproximativă
de 34 milioane de lei. În ultima modificare pentru legea bugetului pentru 2020,
cheltuielile Aparatului președintelui s-au diminuat cu 4 milioane, respectiv, au ajuns la
aproximativ 30 de milioane de lei.
În același timp, nu este clar câți bani se cheltuie de către Serviciul de Protecție și Pază
de Stat pentru asigurarea pazei Președintelui, or asigurarea pazei pentru minim 3 clădiri
ale Președintelui trebuie să antreneze un număr de personal destul de mare și cheltuieli
logistice ridicate. În contextul în care pentru anul 2020, Serviciul de Protecție și Pază de
Stat are un buget de aproximativ 144 milioane lei, resursele financiare ale acestuia pot
fi redistribuite pentru ameliorarea situației pandemice.
Atragem atenția că prevenirea și combaterea răspândirii pandemiei necesită resurse
financiare mari, de aceea Parlamentul trebuie să prioritizeze cheltuielile în modul
corespunzător, or nu este necesar de cheltuit peste 40 de milioane de lei pentru asigurarea
comodității doar unei persoane în stat, în special în contextul în care această persoană nu
are atribuții oficiale de o importanță majoră.
În această ordine de idei, grupul parlamentar PRO Moldova propune diminuarea
cheltuielilor necesare pentru asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova,
excluzând cheltuielile inutile pentru efectuarea de către acesta a activității sale. Mai mult
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ca atât, luând în considerare că bugetul Președinției a crescut cu aproape 2 ori doar în
decurs de 2 ani, doar în baza dorinței Președintelui Republicii Moldova, considerăm că
este de importanță majoră ca aleșii poporului să poată decide structura și personalullimită a instituției în cauză, pentru a evita irosirea banilor publici în continuare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Prezentul proiect de lege nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Prin proiectul de lege în cauză se propune:
- atribuirea dreptului Parlamentului de a aproba structura și personalul-limită a
Aparatului Președinției, astfel încât să fie exclusă irosirea banilor publici la
discreția unei singure persoane;
- excluderea dreptului de a beneficia de către Președintele Republicii Moldova de
o vilă și o reședință în afara orașului, cheltuielile pentru întreținerea cărora se
ridică la milioane de lei anual;
- excluderea garajului propriu a președinției, astfel încât acestuia să i se atribuie
mașină din limita secretariatului Parlamentului;
- excluderea dreptului acestuia de a beneficia când dorește de elicopter și avion,
astfel încât acesta să se deplaseze pe teritoriul țării exclusiv cu mașina, trenul, iar
avionul să fie folosit doar în condiții generale.
5. Fundamentarea economică-financiară
Modificările se propune să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, ceea ce presupune că
Guvernul va racorda actele normative pertinente la prevederile prezentului proiect de
lege.
Din motiv că informația privind cheltuielile efective pentru asigurarea pazei, întreținerea
vilei și reședinței, asigurarea transportului, nu sunt disponibile, nu este posibil de
preconizat impactul financiar. Mai mult ca atât, Parlamentul trebuie să aprobe o nouă
structură și personal-limită pentru Aparat, ceea ce va diminua drastic cheltuielile, însă
nu este posibil de anticipat exact cu cât. În această ordine de idei, se propune ca Aparatul
să vină cu propunerea către Parlament în decurs de 30 de zile, ca să fie posibil pentru
Guvern să preconizeze exact cheltuielile necesare.
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