
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\14428\redactat_14428-ro.docx 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

 pentru modificarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială 

 a persoanelor cu dizabilități 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului   nr.      /2022 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 60/2012 

privind  incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 155 din 21 aprilie 2022) de către 

doamna Maria Pancu, deputat în Parlament, și comunică susținerea acestuia.   

Cu referire la propunerea privind subvenționarea parțială a activităților 

culturale și de informare organizate de Casa Republicană de  Cultură a Surzilor 

din Moldova și de Centrul Național de Informare și Reabilitare, remarcăm că, în 

cadrul Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Moldova, activează 

19 persoane, care organizează diferite activități culturale pentru și cu implicarea 

copiilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități de auz – circa 2 000 de persoane, 

în vederea dezvoltării abilităților de comunicare și a socializării lor, iar în cadrul 

Centrului Național de Informare și Reabilitare activează 37 de persoane, care 

acordă servicii de informare, instruire și consiliere pentru circa 1 600 de 

persoane cu dizabilități de vedere/nevăzători, de reabilitare socială a acestora și 

de formare, prin implementarea tehnologiilor informaționale avansate, a 

abilităților necesare pentru facilitarea integrării în societate a acestei categorii de 

beneficiari. 

E de menționat, de asemenea, că, prin Legea nr. 112/2022 privind 

modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, au fost 

aprobate mijloace financiare în cuantum de 2 400,0 mii lei pentru subvenționarea 

parțială, în anul 2022, a activității asociațiilor obștești la care se face referință în 

inițiativa legislativă respectivă și că aceste mijloace financiare vor fi alocate, în 

acest scop, prin intermediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

În același timp, comunicăm că, în procesul de stabilire a mecanismului de 

oferire a sprijinului financiar și material (finanțare nerambursabilă, contractare de 

lucrări și servicii sau prin finanțare cu destinație specială), conform prevederilor 

Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, Guvernul va 

perfecționa mecanismul de subvenționare a organizațiilor  necomerciale. 
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