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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind 

modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la 

protecția socială suplimentară a  unor categorii de populație 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția 

socială suplimentară a unor categorii de populație.  

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 2 

 din Legea nr. 121/2001  cu privire la protecția socială 

 suplimentară a unor categorii de populație 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din 

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

populație,  înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 150 din 21 aprilie 2022) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege supus avizării prevede acordarea 

dreptului la alocații  lunare de stat persoanelor antrenate de organele puterii locale la 

strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor 

după anul 1992. 

Necesitatea unei asemenea modificări legislative este argumentată prin 

faptul că în  perioada 3 mai – 12 august 2000, în regiunea satului Pohrebea, pe un 

teren cu suprafața de 85 ha, au avut loc lucrări de cercetare și de deminare a 

teritoriului, care au fost  realizate de către un grup de 49 de geniști din cadrul 

Detașamentului de deminare al Armatei Naționale. Astfel, participanții la aceste 

acțiuni au fost atestați ca potențiali beneficiari de alocații lunare de stat în cuantum 

de 750 de lei. 

În vederea respectării cerințelor tehnico-legislative și unificării 

reglementărilor legale, similar articolului 7 alineatul (2) subpunctul 2) litera d) din 

Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, propunem ca cuvintele „după textul” să 

fie substituite cu cuvintele „după cuvintele”, iar textul „după anul 1992” să fie 

substituit cu cuvintele „în perioada de după acțiunile de luptă pentru apărarea 

integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova”. 

Totodată, în conformitate cu articolul 47 din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative, propunem completarea proiectului cu articolul II, „Articolul 

unic” devenind „Art. I”, având în vedere că adoptarea proiectului menționat va 

impune operarea modificărilor de rigoare în 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. 

De asemenea, în cazul în care în textul proiectului nu este indicată data 

intrării în vigoare a normelor vizate, conform articolului 56 alineatul (1) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare peste 

o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel, 

propunem de a indica în proiect data la care urmează a fi puse în aplicare normele 

respective. 

Remarcăm, de asemenea, că, potrivit calculelor prezentate de către Casa 

Națională de Asigurări Sociale, pentru  implementarea proiectului vor fi necesare 
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mijloace financiare suplimentare în mărime de 29,6 mii de lei pe lună pentru 39 de 

potențiali noi beneficiari de  alocații lunare de stat din categoria vizată de persoane. 

În același timp, potrivit articolului 17 alineatul (2) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, pe parcursul anului 

bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea 

veniturilor și/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al 

acestora nu este prevăzut în buget. 

În contextul celor sus-menționate, proiectul nominalizat se susține 

conceptual, în limitele transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor 

sociale de stat pentru   anul 2022. 
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