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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  

modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat  

pentru unele categorii de cetățeni  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru 

unele categorii de cetățeni. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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            Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind 

alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii  

nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 203 din 19 septembrie 2019) de către 

un grup de deputați în Parlament, şi comunică următoarele.  

 

Pornind de la nota informativă la proiectul de lege menționat, normele 

propuse au drept scop sporirea gradului de protecție socială a circa 21 mii de 

beneficiari de alocații sociale de stat (persoane cu dizabilități și persoane 

vîrstnice) care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru obținerea dreptului la 

pensie. 

Conform prevederilor proiectului de lege, se propune majorarea 

cuantumului alocațiilor sociale: 

- cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va 

constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi 

severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern; 

- cu 30% pentru persoanele vârstnice și va constitui 50% din cuantumul 

pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern.  

Conform calculelor estimative, aprobarea modificărilor implică cheltuieli 

financiare anuale suplimentare în sumă totală de 79 644,4 mii lei pentru anul 

2020, 83 286,0 mii lei pentru anul 2021 și 87 475,6 mii lei pentru anul 2022. 

În procesul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2020-

2022, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat unele măsuri 

noi de politică, inclusiv majorarea cu 40% a cuantumului alocațiilor sociale 

pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii, precum și majorarea 

cu 30% a cuantumului alocațiilor sociale pentru persoanele vîrstnice. 

Astfel, în proiectul Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2020-

2022, pentru realizarea măsurii în cauză sînt estimate mijloacele financiare 

respective, în sumă de: 79,6 mil. lei, 83,3 mil. lei și 87,5 mil. lei. 

În contextul celor relatate, Guvernul susține proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele 

categorii de cetățeni, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă. 
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