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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru              modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul Guvernului asupra 

proiectului de  lege pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

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 unor acte legislative 

 
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 255 din 27 iunie 2022)  de 

către domnul Dan Perciun, deputat în Parlament, și comunică susținerea acesteia, 

având în vedere că modificările propuse vin să asigure realizarea dreptului 

constituțional al cetățeanului la asistență și protecție socială, consfințit în art. 47 

alin. (2) din Legea Supremă a țării. 

Potrivit notei informative, normele propuse au drept scop reglementarea 

posibilității de extindere a listei surselor de finanțare a Fondului de susținere a 

populației, inclusiv din transferuri directe, granturi de la donatori, organizații 

internaționale, parteneri de dezvoltare, care vor să susțină măsurile de asistență 

socială prevăzute în Legea fondului de susținere a populației nr.827/2000, alte 

măsuri de asistență socială stabilite de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, precum și a remunerației/sporului pentru personalul din domeniul 

asistenței sociale care participă în proiecte de dezvoltare finanțate din surse 

externe (de exemplu: pentru dezvoltarea serviciilor sociale, pentru acordarea 

suportului beneficiarilor de servicii sociale, pentru motivarea angajaților 

structurilor teritoriale de asistență socială care participă în proiecte de dezvoltare 

finanțate din surse externe direcționate gestionării crizei refugiaților ș.a.). 

 În  același timp, în vederea respectării cerințelor de calitate a actului 

legislativ, proiectul de lege necesită a fi revizuit sub aspect redacțional și 

tehnico-legislativ. 

Astfel, la articolul I din proiect, referitor la modificarea Legii fondului de 

susținere a populației nr. 827/2000, modificările propuse la art.1, art.5 pct. 21) și 

art. 61 alin. (1) lit. b) urmează a fi reformulate, ținând cont de următoarea 

redacție: „finanțarea altor măsuri de asistență socială stabilite de către Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale și/sau a remunerației/sporului pentru personalul din 

domeniul asistenței sociale care participă în proiecte sociale finanțate din surse 

externe, în limitele mijloacelor prevăzute în acordurile/memorandumurile de 

înțelegere semnate dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și partenerii de 

dezvoltare”. 

La articolul 4, propunem de completat alineatul (1) cu litera f) cu 

următorul cuprins: 

„f) donații/transferuri de la partenerii de dezvoltare pentru implementarea 

proiectelor sociale finanțate din surse externe, prevăzute în 

acordurile/memorandumurile de înțelegere semnate între aceștia și Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale”. 
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Propunem completarea articolului 51 cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. f) se utilizează 

pentru finanțarea altor măsuri de asistență socială stabilite de către Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale și/sau a remunerației/sporului pentru personalul din 

domeniul asistenței sociale care participă în proiecte sociale finanțate din surse 

externe, în limitele mijloacelor prevăzute în acordurile/memorandumurile de 

înțelegere semnate între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și partenerii de 

dezvoltare.”. 

La articolul 61 alineatul (1) litera a), textul „prin intermediul prestatorilor de 

servicii de plată” urmează a fi substituit cu textul „prin intermediul serviciului 

guvernamental de plăți electronice (MPay),  conform cadrului normativ aprobat 

de Guvern. Evidența plăților se efectuează de către Agenția Națională Asistență 

Socială”, iar alineatul (2) să aibă următorul cuprins: 

„(2) Cheltuielile legate de prestarea serviciilor de distribuire se acoperă de 

la bugetul de stat, în baza contractelor privind distribuirea plăților prin 

intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), încheiate 

între Ministerul Finanțelor, Agenția Națională Asistență Socială și Instituția 

Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform legii bugetului de stat 

pentru anul respectiv.”. 

În ceea ce privește modificarea art. 26 din Legea cu privire la serviciile 

sociale nr. 123/2010 (art. II din proiect), considerăm că aceasta nu corespunde 

obiectului de reglementare al proiectului, motiv pentru care propunem să fie 

exclusă. Or proiectul respectiv prevede finanțarea măsurilor temporare în 

asistența socială stabilite de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza 

acordurilor/memorandumurilor de înțelegere cu partenerii de dezvoltare, în timp 

ce Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123/2010 prevede condiții permanente 

de finanțare a serviciilor sociale. 

 Cu referire la articolul III din proiect, propunem ca alineatul (2) să fie 

exclus, deoarece,  după adoptarea proiectului de lege, nu va fi necesară ajustarea 

de către Guvern a cadrului normativ secundar. 
 

 


	Ministrul Justiţiei                                                   Sergiu Litvinenco



