NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la regulile de acordare a cetățeniei
prin investiție
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite,
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la regulile de acordare a cetățeniei
prin investiție, a fost elaborat de Ministerul Justiției în scopul implementării
prevederilor art. 17 alin. (11), (12), (31), (6), (7), art. 33 alin. (11) din Legea
cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.
Conform prevederilor legii menționate supra, cetățenia Republicii Moldova
poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaște şi
respectă prevederile Constituţiei, are o bună reputație economică și financiară,
nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului, varsă
contribuții la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a
efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul
din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de
Guvern.
În acest context, promovarea și ulterioara implementare a proiectului va
contribui la crearea unui mecanism de acordare a cetățeniei Republicii Moldova,
altul decît cele prevăzute la art. 10 al Legii cetățeniei nr. 1024 din din 2 iunie
2000.
Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la regulile de acordare a
cetățeniei prin investiție pentru Republica Moldova reprezintă o noutate, întrucît
actualmente nu există un cadru legal care să reglementeze o astfel de procedură.
Astfel, proiectul propune reglementarea următoarelor aspecte ce țin de
acordarea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție:
- instituirea unei proceduri cu privire la modul de verificare a bunei reputații
economice și financiare a persoanelor care solicită dobândirea cetățeniei
Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (31) al Legii cetățeniei nr.
1024-XIV din 2 iunie 2000;
- stabilirea criteriilor conform cărora urmează a fi evaluat gradul de pericol
sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului a persoanelor care
dobîndesc cetățenia prin investiție în condițiile art. 17 alin. (11) și (31) al Legii
cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
- modul și condițiile de evaluare, acceptare și monitorizare a investiției în
scopul obținerii cetățeniei;
- modul de creare, organizare și funcționare a Comisiei de examinare a
dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în
Republica Moldova.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.
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Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare,
actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei
(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte
normative transmise spre coordonare”).
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