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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  

modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială  

suplimentară a unor categorii de populație 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară 

a unor categorii de populație.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat  

         prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 

cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de 

populație, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 42 din 11 februarie 2020) de 

către doamna Stela Macari, deputată în Parlament, și comunică următoarele.  

Potrivit notei informative, proiectul respectiv propune majorarea, de la 300 

la 500 de lei, a alocației lunare de stat stabilite categoriilor de beneficiari indicați 

la art. 2 alin. (1) pct. 7) și 8) din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație.  

Implementarea proiectului de lege înaintat necesită alocare suplimentară de 

mijloace financiare din bugetul de stat, al căror cost, conform notei informative, 

se estimează la circa 7,1 mil. lei lunar, surse care nu au fost planificate în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2020. Or, potrivit art. 131 alin. (6) din Constituția 

Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanțare.        

Suplimentar, informăm că, în vederea consolidării etapizate a alocației 

lunare de stat pentru categoriile vizate, prin Legea nr. 188/2019 pentru modificarea 

articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a 

unor categorii de populație, începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul alocației 

lunare de stat a fost majorat de la 100 la 300 de lei.  

Totodată, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 este 

prevăzută majorarea cuantumului alocației lunare de stat pentru categoriile 

menționate, de la 300 la 500 de lei, pentru anul 2021. 

Astfel, pornind de la măsura planificată în Planul de acțiuni al Guvernului, 

în procesul de planificare bugetară pe termen mediu (pentru anii 2021-2023) se va 

înainta propunerea de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru majorarea 

cuantumului prestației date. 

Ținând cont de cele expuse, la etapa actuală inițiativa respectivă nu se 

susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 


