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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 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului 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. 

 

 

 

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. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru 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 pentru 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. 369 din 23 noiembrie 2021) 

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

Potrivit notei informative, proiectul respectiv propune majorarea de la 

1 ianuarie 2022 a cuantumului alocației lunare de stat pentru participanții la cel 

de-al Doilea Război Mondial, specificați la articolul 2 alineatul (1) punctul 2) din 

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

populație cu 300 de lei (de la 950 la 1250 de lei). 

Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la data de 1 martie 

curent, numărul beneficiarilor specificați la articolul 2 alineatul (1) punctul 2) din 

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

populație este de 179 de persoane.  

Luând în considerare semnificația evenimentului, se propune aplicarea 

prevederilor începând cu 1 mai 2022. Prin urmare, cheltuielile necesare 

suplimentare pentru realizarea acestui proiect pentru anul 2022 vor constitui 

429600,0 lei (300 de lei x 179 de persoane x 8 luni). 

În contextul celor menționate supra, proiectul de lege supus avizării se 

susține, cu condiția revizuirii acestuia prin prisma celor expuse. 

 

 

 

 

 


