
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică 

și modificarea unor acte normative 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor 

acte normative. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr. 69/2020 

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării 

de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Articolul VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor 

măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, 

art. 222), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (11), textul „alin. (1)” se substituie cu textul „alin. (1) și (12)”; 

se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins: 

„(12) Se stabilește indemnizație unică în mărime de 16 000 lei pentru 

angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică implicați în diagnosticul și 

supravegherea epidemiologică a cazurilor și a focarelor de COVID-19, 

personalul medical angajat și implicat nemijlocit în activitățile medicale de 

combatere a infecției COVID-19 în instituțiile/subdiviziunile medicale din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării, al Ministerului Muncii 

și Protecției Sociale, al Administrației Naționale a Penitenciarelor, al Serviciului 

de Informații și Securitate, din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de 

asistență medicală spitalicească, de asistență medicală urgentă prespitalicească, 

de asistență medicală specializată de ambulatoriu, de asistență medicală primară, 

care sunt vaccinați împotriva COVID-19 și pe parcursul   anului 2022 s-au infectat 

cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de funcție. 

(13) Indemnizația unică poate fi achitată în termen de 12 luni de la data 

confirmării infectării cu COVID-19.” 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului 



Notă informativă/de fundamentare 
la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr.69/2020 cu privire la 
instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi 

modificarea unor acte normative” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea 
unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor 
acte normative” a fost elaborat de Ministerul Sănătății. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite 

Luând în considerație evoluția situației pandemice la nivel global, apariția 
unor tulpini noi, prognozele de viitor, inclusiv pentru Republica Moldova, care 
atestă situația critică inclusiv și pentru anul 2022, în scopul susținerii în 
continuare a personalului medical direct implicat în lupta cu COVID-19, 
Ministerul Sănătății înaintează proiectul sus nominalizat. 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul asigurării măsurii de sprijin și în 
continuare, prin acordarea indemnizației unice în mărime de 16 mii lei, 
lucrătorilor medicali expuși riscului de infectare cu noul coronavirus și sunt 
implicați direct în diagnosticarea, tratamentul și supravegherea cazurilor și 
focarelor de COVID-19, sunt vaccinați împotriva COVID-19 și s-au infectat cu 
COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de funcție. 

Conform prevederilor în vigoare ale alineatului (1) al articolului VI1 din 
Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de 
urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative”, perioada de 
stabilire a indemnizației unice este anul 2021. 

Respectiv, pentru a exclude admiterea unei inechități față de personalul 
medical care va fi supus riscului de infectare și în continuare, începând cu 01 
ianuarie 2022, prin proiectul dat se propune menținerea achitării acestei 
indemnizații.  
3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația 
Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul în cauză prevede acordarea indemnizației unice în mărime de 16 
mii lei, pentru angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică implicaţi în 
diagnosticul şi supravegherea epidemiologică a cazurilor şi a focarelor de 
COVID-19, personalul medical angajat și implicat nemijlocit în activitățile 
medicale de combatere a infecției COVID-19 în instituțiile/subdiviziunile 
medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării, al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al Serviciului de Informații și 



Securitate, din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice de asistență medicală 
spitalicească, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de asistență 
medicală specializată de ambulator, de asistență medicală primară, care au fost 
vaccinați împotriva COVID-19 și pe parcursul anului 2022 s-au infectat cu 
COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de funcție. 
5. Fundamentarea economico-financiară

Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi 
acoperite din contul fondurilor de urgență ale Guvernului.   
6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În vederea respectării prevederilor  Legii nr.239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost 
plasat pe pagina – web www.particip.gov.md: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-
elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-
lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-
privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-
publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756  

De asemenea proiectul în cauză a fost plasat pentru consultări publice pe 
pagina web www.particip.gov.md: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-pentru-
modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-
instituirea-unor-masuri-peperioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-
modificarea-unor-acte-normative/8766  

Proiectul este avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministrul Afacerilor 
Interne, Ministerul Apărării, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul 
de Informații și Securitate, Federația Sindicală ”Sănătatea”, Ministerul Muncii  și 
Protecției Sociale. 
8. Constatările expertizei juridice

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Justiției care relevă lipsa 
obiecțiilor de ordin juridic. 
9. Constatările expertizei anticorupţie

Constatările expertizei anticorupţie sunt: 
Deși proiectul promovează interesul public de acordare unor stimulente 

financiare angajaților din sistemul medical vaccinat împotriva COVID-19 si pe 
parcursul anului 2022 s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor 
de funcție, astfel fiind promovată imunizarea colectivă, instituirea unor norme 
aplicabile doar unui grup de persoane riscă să prejudicieze interesele unui alt 
grup de persoane - personalul medical nevaccinat împotriva COVID-19 cu 
contraindicații medicale si infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor 
de funcție. Acest fapt poate aduce atingere dreptului la ocrotirea sănătății, un 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8756
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-peperioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8766
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-peperioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8766
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-peperioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8766
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-pentru-modificarea-alineatului-1-al-articolului-vi1-din-legea-nr-692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-peperioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8766


drept garantat prin art.36 din Constituția Republicii Moldova, precum și crează 
premise pentru apariția abuzurilor și actelor de corupere activă/pasivă, 
manifestate prin fraudarea/falsificarea certificatelor de vaccinare împotriva 
COVID-19 de către persoanele interesate în vederea obținerii îndemnizației în 
caz de infectare cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de funcție.  

Secretar de Stat Zinaida BEZVERHNI
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