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Cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz 

 și abrogarea unei hotărâri a Guvernului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se retrage din Parlament Avizul asupra proiectului de lege pentru 

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

suplimentară a unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 71/2022. 

 

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 71/2022 privind aprobarea Avizului 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea 

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

populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 40-44, art. 94). 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  



1. Dепumirеа autorului 9i, dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
proiectul de act normativ а fost elaborat de cёtre Ministerul Muncii si protectiei

Sociale.
2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа рrоiесtului de act normativ ;i finalitйlile

urmйritе:
Proiectul а fost elaborat inbaza consemnarilor din Procesul-verbal nr. 19 а1 gedinlei de
luсru а membrilor Guчеrпчlчi din 16 mai 2022 in scopul creйrii premiselor legale de
арrоЬаrе а Avizului asupra proiectului de 1ege pentru modificarea articolului 2 din Legea
пr. 1,2112001 cu privire 1а proteclia socia16 suplimentard а unor categorii de populalie,
inaintat cu titlu de iniliativё legislativй (nr. 3б9 din 23 noiembrte2021) de сбtrе un gruр
de deputati in parlament.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе аu са ýсор
аrmопizаrеа legisla{iei na{ionale сu legisla(ia Uniunii Еurорепе
Nu se aplici.
4. Principalele рrечеdеri ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi:
Proiectul dat prevede:

- retragerea din Parlament а Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea
articolului 2 diп Legea пr. l21l2001 cu privire la proteclia socialй suplimentarб а

unor categorii de populalie, aprobat prin HotёrArea Guvernului пr.7Il2022;

- abrogarea HotёrArii Guvemului nr. 7ll2022 privind арrоЬаrеа Avizului asupra
proiectului de lege pentru modiГrcarea articolului 2 din Legea пr. t2ll2001 cu
privire 1а proteclia socialё suplimentarб, а uпоr categorii de populalie (Monitorul
Oficial а1 Republicii Moldova,2022, пr. 40-44, art. 94).

5. Ш'чпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаrй:
Implementarea пu va necesita alocarea mijloacelor financiare suplimentare din Bugetul
de Stat.

б. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare:
Proiectul dat пu ча necesita ореrаrеа modificёrilor in alte acte поrmаtiче.
7. Ачizаrеа 9i consultarea рuЬliсй а proiectului:
Anunlul privind inilierea еlаЬоrйrii proiectului actului поrmаtiч а fost plasat ре site-ul

particip.gov.md qi poate Гt accesat 1а urmйtоrul link:

in scopul respectйrii prevederilor Legii nr.23912008 privind transparenla in procesul
decizional, proiectul qi nota informativй 1а proiect au fost plasate ре platforma
guчеrпаmепtаlй www.p_arlicip.,g.ov.nrd qi ре pagina web оfiсiаlй а Ministerului Muncii
Ei Protecliei Sociale Ei pot fi accesate 1а urmйtоrul link:
https ://parlici tэ. gov. md/roldocument/stages/* /920З

Nоtй informativй
la proiectul hotйrArii Guчеrпului сu privire la retragerea din Раrlаmепt а unui

aviz ;i аЬrоgаrеа uпеi hоtйriri de Guчеrп

ф

MINISTRU Marcel SPATARI


