
 

Proiect 

 
 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE   

nr. ___________ 

 

din ____  _____________ 2015 

 

 

 

 

 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

din fondul de rezervă al Guvernului 

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

 

În temeiul pct. 2 și pct. 4 din Regulamentul privind utilizarea mijloacelor 

fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 1228-XIII din 27 iunie 

1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art. 511), 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă achitarea de către Republica Moldova în beneficiul Societății de 

Cruce Roșie din Moldova a cotizației de membru pentru anul 2015 în sumă de 

1000 (o mie) franci elvețieni la bugetul Federației Internaționale a Societăților de 

Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCRSR) din fondul de rezervă al Guvernului. 

 

2. Ministerul Finanțelor va asigura transferul mijloacelor financiare 

menţionate din fondul de rezervă al Guvernului. 

 
 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe şi integrării europene  

 

Ministrul finanţelor  

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

din fondul de rezervă al Guvernului  

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Scopul și obiectivele urmărite. 

Societatea de Cruce Roşie din Moldova reprezintă o asociaţie obştească 

benevolă care, în corelaţie cu autorităţile administraţiei publice, realizează funcţii 

auxiliare în domeniul umanitar în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi a 

Protocoalelor adiţionale la acestea din 1977, la care este parte și Republica 

Moldova, în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993 

privind aderarea Republicii Moldova la unele convenții internaționale. 

Ținînd cont de faptul, că activitatea Societății de Cruce Roșie se bazează pe 

normele de drept internațional umanitar, precum și luînd în calcul bunele practici 

ale comunității internaționale cu privire la reprezentarea în cadrul statului a 

Societăților de Cruce Roșie, Ministerul Justiției promovează proiectul hotărîrii de 

Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al 

Guvernului. 

Proiectul are drept scop achitarea din fondul de rezervă al Guvernului a 

cotizației de membru  (în valoare de 1000 franci elvețieni) a Societății de Cruce 

Roșie din Moldova față de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie 

și Semilună Roșie (FISCRSR). 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ 

în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea 

elementelor noi 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova este o asociație obștească, ce 

funcționează în baza Convențiilor de la Geneva din 1949 ce au fost ratificate de 

Republica Moldova, în baza Legii nr. 139-XV din 10 mai 2001 privind 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova și a Statutului propriu. 

Din anul 2001, Societatea de Cruce Roșie din Moldova este membru cu 

drepturi depline al Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.  

Aderarea la Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie obligă 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova să achite anual cotizația de membru în 

valoare de 1000 franci elvețieni.  

În prezent, Societatea de Cruce Roșie din Moldova, fiind într-o situație 

financiară dificilă, nu-și poate onora obligațiunea ce-i revine în calitate de 

membru al Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova a fost atenționată despre necesitatea 

achitării cotizațiilor anuale de membru al Mișcării Internaționale de Cruce Roșie 

și Semilună Roșie, iar în caz contrar, aceasta riscă să piardă  calitatea de membru 

cu drepturi depline. 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova este una din organizațiile partenere 

ale Guvernului în realizarea misiunilor cu caracter umanitar, care este 

împuternicită să acorde ajutor serviciului medical regulat al Forţelor armate al 

Republicii Moldova. 

Conform practicilor internaționale, cotizația de membru al Mișcării 



Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie este achitată din contul 

bugetului de stat, cheltuielile fiind prevăzute anual în Legea bugetului de stat. 

În acest sens, art. 16 alin. (1) din Legea nr. 139 din 29 decembrie 1995 

Societății Naționale de Cruce Roșie din România stabilește, că prin legea 

bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizația de membru al 

Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie şi Semilună Roșie şi 

pentru contribuţia la finanțarea Comitetului International al Crucii Roșii. 

Art. 14 alin. 1 din Legea nr. 330-IV din 28 noiembrie 2002 privind 

Societatea de Cruce Roșie a Ucrainei prevede, că „Achitarea cotizaţiei de 

membru a societății în Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi 

Semilună Roşie se efectuează din contul bugetului de stat al Ucrainei, fapt ce se 

prevede anual în Legea privind bugetul de stat al Ucrainei.”. 

Constatăm existența temeiului legal în acest sens, or, pct. 2 din Regulamentul 

privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin 

Legea nr. 1228-XIII din 27 iunie 1997, prevede că „Fondul de rezervă este un 

fond bănesc destinat finanţării următoarelor cheltuieli şi acţiuni care survin în 

decursul anului, dar care nu sînt prevăzute în bugetul de stat: […] ajutorul 

financiar acordat unor asociaţii obşteşti (în cazuri excepţionale);” 

Luînd în considerație cele menționate, considerăm oportun de a susține 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova în achitarea cotizației de membru (în 

valoare de 1000 franci elvețieni) către Federația Internațională a Societăților de 

Cruce Roșie și Semilună Roșie (care face parte din Mișcarea Internațională de 

Cruce Roșie și Semilună Roșie). 

Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul hotărîrii de Guvern implică obligația statului de a achita din fondul de 

rezervă al Guvernului, în beneficiul Societății de Cruce Roșie din Moldova, 

cotizația pentru anul 2015 de membru al Federației Internațională a Societăților 

de Cruce Roșie și Semilună Roșie, în valoare de 1000 franci elvețieni, 

echivalentă, aproximativ, cu 20 000 lei.     

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu implică necesitatea modificării sau completării 

altor acte normative. 

Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa 

decizională”, compartimentul „proiecte de acte normative remise spre 

coordonare”). 

 

 

Ministru      Vladimir CEBOTARI 
 

 

 

 


