NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului
cu privire la modificarea anexei
la Hotărîrea Guvernului nr.457 din 16 mai 2018.
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Ministerul Finanțelor
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Necesitatea elaborării și promovării prezentului proiect se identifică prin
necesitatea ajustării HGRM nr. 457/2018 la cadrul normativ în vigoare:
1) Legea nr. 101/2018 cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de
stat pentru anul 2018 nr.289/2017.
2) Hotărîrea Guvernului nr. 278/2018 privind redistribuirea unor alocaţii
aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15
decembrie 2017.
3) Legea nr. 313/2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de
pensii.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Pe parcursul anului 2018 au fost precizate prin intermediul documentelor financiare
confirmative, cotele de membru în cadrul următoarelor organizații internaționale: Banca
Internațională de Reconstrucția și Dezvoltare, Agenția Multilaterală de Garantarea
Investițiilor, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Tribunalul Internațional pentru
Dreptul Mării, OSCE, Grupul Consultativ Comun OSCE, ICAO, ONU, UIT, AIEA, ș.a.
Totodată, a avut loc aprecierea monedei naționale în raport cu principalele valute
de referință, ceea ce a condus la obținerea unor economii care au fost redistribuite pentru
alte capitole de cheltuieli bugetare.
Astfel, suma inițial alocată pentru anul 2018 în scopul onorării angajamentelor
financiare ale Republicii Moldova asumate față de organizațiile internaționale în mărime de
70 689,1 mii lei, a fost diminuată cu suma de cca 19,0 mil lei sau 27% și constituie suma
de 51 646,1 mii lei.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul dat are ca scop optimizarea cheltuielilor bugetare și nu necesită cheltuieli
financiare suplimentare.
5. Avizarea și consultarea publică
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, Ministerul Finanțelor a publicat anunțul privind inițierea elaborării
proiectului hotărîrii Guvernului dat pe pagina web a instituției.
6. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul va fi expediat Centrului Național Anticorupție pentru a fi supus expertizei
anticorupție.
7. Constatările expertizei juridice
Proiectul va fi expediat Ministerului Justiției pentru a fi supus expertizei juridice.
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