
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului 

„pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

 de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă” 

 

1. Numele autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă”” 

este elaborat de către Ministerul Tineretului şi Sportului în scopul aplicării Legii 

nr. 161 din 28.06.2013 “pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330-XIV din 

25 martie 1999 cu privire la cultură fizică şi sport”. 

 

2.Scopul şi obiectivele proiectului 

 

Prezentul regulament stipulează modul de stabilire şi condiţiile de calcul şi de plată 

a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă care s-au retras din activitate. 

Scopul proiectul rezidă în mărirea cuantumului indemnizaţiei viagere sportivilor, 

Republicii Moldova, care au obţinut pentru Republica Moldova o medalie de aur, 

de argint sau de bronz la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice, la 

campionatele mondiale ori la campionatele europene de seniori la probe olimpice 

(inclusiv cei care au participat în calitate de membri ai echipelor sportive ale fostei 

U.R.S.S.).  

 

3. Gradul de compatibilitate a proiectului cu legislaţia Uniunii Europene 

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern nu armonizează legislaţia Republicii Moldova la 

legislaţia Uniunii Europene, prin urmare includerea informaţiei respective nu este 

oportună. 

 

4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

 

Recomandările expertizei anticorupţie vor fi incluse ulterior efectuării acesteia. 

 

5. Rezultatele expertizei juridice 

 

Proiectul este în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi a 

actelor legislative şi normative în vigoare. La fel, acesta se incorporează armonios 

în sistemul actelor normative în vigoare. 

 

6. Respectarea transparenţei în procesul decisional 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă” a 



fost plasat pe pagina web a Ministerului Tineretului şi Sportului, compartimentul 

Transparenţa în procesul decizional, directoriul Proiecte de Hotărîri de Guvern. 

 

7. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului 

 

Implementarea proiectului va implica cheltuieli financiare suplimentare din partea 

statului în cuantum de 1,4 milioane lei pentru anul 2014 şi va fi în creştere în 

dependenţă de cuantumul salariului mediu pe economie pentru anii următori. 

 

 

Ministru                                                                  Octavian BODIŞTEANU 
 

 


