
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea punctului 62 din Regulamentul cu privire la  

modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii 

 de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 

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

    

 În temeiul art. 31 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu  modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 62 litera b) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire 

și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2006, nr. 73-74, art. 509), cu modificările ulterioare, textul „ , eliberată” se 

substituie cu textul „sau, în cazul lipsei acesteia, certificatul de reabilitare a 

victimei represiunilor politice, eliberate”.  
 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 6
2
 din 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat 

unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.470/2006 

 

   Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

 

   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

    Proiectul dat a fost elaborat în scopul susținerii persoanelor ce fac parte din 

categoria victimelor reabilitate ale represiunilor politice, ca urmare a sesizării 

parvenite din partea domnului Ion Beșliu, Președintele Asociației Obștești „Asociația 

Românilor din Basarabia – Foști Deținuți Politici și Deportați”, nr. 02/2021-GRM din 

23.02.2021, precum și la adresarea CDO-5 nr. 36 din 02.03.2021 a Comisiei drepturile 

omului și relații interetnice a Parlamentului Republicii Moldova, referitor la 

solicitarea operării modificărilor în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi 

plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, aprobat în Hotărîrea 

Guvernului nr. 470/2006. 

   Astfel, potrivit sesizării, includerea certificatului de reabilitare a victimei 

represiunilor politice în lista documentelor, necesare a fi prezentate pentru stabilirea 

dreptului la alocații lunare de stat, în cazul în care persoanele ce fac parte din 

categoria vizată nu dețin legitimația ce atestă statutul de victimă reabilitată ale 

represiunilor politice, va oferi posibilitatea solicitării acordării dreptului la prestația 

dată într-o perioadă mai scurtă. 

   Această solicitare vine reieșind din faptul că, obținerea legitimației menționate în 

baza certificatului de reabilitare a victimei represiunilor politice este de durată, iar 

alocaţia lunară de stat se stabileşte din luna depunerii cererii cu documentele necesare 

– la organele de asigurări sociale de stat. Astfel, în cazul în care va fi opțiunea de a 

solicita acest drept nu doar în baza legitimației, dar și în baza certificatului vizat, 

persoanele din categoria dată vor putea solicita acordarea dreptului la alocație lunară 

de stat fără a aștepta perioada de perfectare a legitimației.    

   Domnul Beșliu în sesizarea sa atenționează că, problema invocată de către 

dumnealui a devenit mai stringentă odată cu adoptarea Hotărîrii Curții Constituționale 

nr. 2 din 12.01.2021 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 1 

din Legea nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii 

nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 

Or, „Pînă la modificarea articolului 1 din Legea nr. 296/1994, în sensul prezentei 

hotărîri, victime ale represiunilor politice se consideră și copiii care s-au născut în 

locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victimă a 

represiunilor politice.”. Deci, mai multe persoane sunt recunoscute legal victime ale 

represiunilor politice.       

Menționăm că, în contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 din 18.05.2013, 

Guvernul în demisie poate promova hotărîri de Guvern care urmăresc executarea 

legilor (art. 138). 



 

   Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

   Includerea certificatului de reabilitare a victimei represiunilor politice în lista 

documentelor, necesare a fi prezentate pentru stabilirea dreptului la alocații lunare de 

stat, în cazul în care persoanele ce fac parte din categoria vizată nu dețin legitimația ce 

atestă statutul de victimă reabilitată ale represiunilor politice.   
 

   Fundamentarea economico-financiară: 

   Implementarea prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare. 

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Nu necesită a fi operate careva modificări în alte acte normative.    

 

   Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

 Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe 

saitul particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8184. În scopul respectării prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul și nota 

informativă au fost plasate pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md și pe 

pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la 

compartimentul Transparența, secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice.  

 

   8. Constatările expertizei anticorupție 

   Conform Raportului de expertiză anticorupție Nr. EHG21/7230 din 22.04.2021 la 

proiectul dat, efectuat de către Centrul Național Anticorupție, în normele formulate 

prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost identificați careva factori și 

riscuri de corupție. 

 

   9. Constatările expertizei de compatibilitate. 

   Nu se aplică.  

 

   10. Constatările expertizei juridice 

   Conform expertizei juridice asupra proiectului înaintat, Ministerul Justiției a 

comunicat despre lipsa observațiilor și propunerilor de ordin juridic.   

 

   11. Constatările altor expertize 

   Nu se aplică. 

 

                 

SECRETAR DE STAT                                               Igor CUROV 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8184
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
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