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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară 

a unor categorii de populație. 

 

 

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 Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

 asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001  

cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 

      

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

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

populație, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 98 din 3 iulie 2019) de 

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

Potrivit notei informative, proiectul respectiv propune majorarea de la 100 

la 500 de lei a alocației lunare de stat stabilite persoanelor participante la 

acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state și participanților la 

acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței 

Republicii Moldova. 

Inițiativa înaintată este susținută de Guvern din punctul de vedere al 

asigurării măsurilor de protecție socială suplimentară pentru grupul de persoane 

menționat. 

Totodată, ținînd cont de angajamentele sociale asumate de Guvern, se 

propune majorarea etapizată a alocației lunare de stat pentru categoriile de 

persoane specificate la articolul 2 alineatul (1) punctele 7) și 8) din Legea 

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

populație. 

Avînd în vedere cele expuse, în proiectul bugetului de stat pentru anul 

2020 au fost planificate mijloace financiare în volum de 64,3 mil. lei, astfel încît 

la prima etapă alocațiile lunare de stat pentru categoriile menționate vor fi 

majorate de la 100 de lei la 300 de lei. 
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