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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 

privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 

privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.  

 

  

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                               2018 

 
AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea 

nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat  

pentru unele categorii de cetățeni 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 

din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru 

unele categorii de cetățeni, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 221 din 

28 iunie 2018) de către doamna Valentina Buliga, deputat în Parlament, şi 

comunică următoarele. 

Proiectul nominalizat propune măsuri suplimentare de protecție socială a 

persoanelor cu dizabilități severe din copilărie și a persoanelor cu dizabilități 

severe nevăzătoare prin asigurarea dreptului la serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu și acordarea alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere. 

Imperativul modificărilor articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind 

alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni este determinat de 

existența diferențelor esențiale dintre serviciul de asistenţă personală și serviciul 

de îngrijire socială la domiciliu, cum ar fi: timpul alocat pentru îngrijirea 

beneficiarului, coraportul dintre beneficiar și îngrijitor, complexitatea serviciilor 

prestate, precum și costurile și efectele asupra beneficiarului. 

Modificările propuse în proiect vor contribui direct la îmbunătățirea 

calității vieții persoanelor cu dizabilități severe din copilărie și a persoanelor cu 

dizabilități severe nevăzătoare prin acordarea alocației menționate și prestarea 

îngrijirilor sociale la domiciliu. 

Modificările menționate vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 

curent, costul acestora se estimează la cca 879,0 mii lei (268 persoane x 820 lei x 

4 luni = 879,0 mii lei),  cheltuieli care vor fi acoperite din contul și în limitele 

sumei transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat 

prevăzute pe anul 2018. 

Luînd în calcul prioritatea politicii de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilități, Guvernul susține proiectul de lege menționat. 
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