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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire 

la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat  

din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare 

a desfășurării activității de combatere a COVID-19 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

  

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege cu 

privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul 

instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de 

combatere a COVID-19. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.    /2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației unice 

urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, 

ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației 

unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, 

ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 341 din 20 iulie 2020) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul nominalizat a fost elaborat în vederea 

acordării unui suport material unic din partea autorităților pentru urmașii persoanelor 

din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice decedate ca urmare a desfășurării 

activității de combatere a COVID-19. 

Menționăm că Guvernul susține promovarea măsurilor de protecție socială a 

urmașilor angajaților sistemului de sănătate, decedați în lupta cu COVID-19. În 

această ordine de idei, a fost adoptată Legea nr. 127/2020 privind acordarea 

indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării 

activității medicale în lupta cu COVID-19. Astfel, de dreptul la indemnizație 

beneficiază: soțul supraviețuitor pentru o perioadă de cinci ani de la data decesului 

întreținătorului, copii până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în 

instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la 

terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. Iar în cazul în care nu există 

urmași din categoria celor menționați supra, indemnizația se acordă unuia dintre 

părinți.  

Precizăm că indemnizația se acordă urmașilor personalului medical decedat ca 

urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, lunar, pentru o 

perioadă îndelungată de timp în funcție de categoria beneficiarului, cu acoperirea 

cheltuielilor din bugetul de stat. 

Complementar, relevăm că propunerea înaintată prin inițiativa legislativă 

respectivă va necesita identificarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul 

de stat, al căror cost nu este estimat, ceea ce contravine prevederilor articolului 

131 alineatul (6) din Constituția Republicii Moldova, precum că nicio cheltuială 

bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.  

Prin urmare, reieșind din faptul că resursele financiare existente sunt 

direcționate spre realizarea angajamentelor deja asumate, precum și luând în 

considerare că scopul urmărit de autorii proiectului privind sporirea protecției sociale 

urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale 

în lupta cu COVID-19 a fost realizat prin promovarea și adoptarea Legii nr. 127/2020 

privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a 

desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, proiectul înaintat nu poate fi 

susținut. 
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