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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de 

stat a sănătății publice.  

 

 

 

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. 

 
AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 58 din Legea 

nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 58 

din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, înaintat 

cu titlu de inițiativă legislativă (nr.274 din 25 iunie 2020) de către un grup de 

deputaţi în Parlament, şi comunică următoarele. 

 

În conformitate cu prevederile articolul 58 alineatul (4) din Legea nr. 

10/2019 privind supravegherea de stat a sănătății publice, declararea stării de 

urgență în sănătate publică implică punerea în acțiune a planurilor de măsuri de 

răspuns la nivel național, regional, local, în unitățile teritoriale, administrative 

sau geografice afectate, inclusiv:  

1) mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de 

răspuns; 

2) distribuirea și utilizarea oricăror bunuri echipamente și materiale stocate 

sau disponibile în acest scop. 

Mai mult decât atât, în conformitate cu alineatul (5) punctul 2, în perioada 

stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate 

publică sau Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică are dreptul să 

utilizeze toate resursele și mijloacele disponibile pentru organizarea măsurilor de  

răspuns. 

În contextul celor expuse mai sus, se deduce că prevederile stipulate în 

Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice permit 

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică să gestioneze și să creeze 

condiții speciale de activitate, de viață, de deplasare pentru persoanele fizice și 

juridice, utilizând toate resursele și mijloacele disponibile pentru a organiza 

măsuri de răspuns. 

Concomitent, menţionăm că, potrivit articolului 36 alineatele (1) și (2) din 

Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilități bugetar-fiscale, 

prin legea bugetară anuală în cadrul bugetului de stat pot fi create fondul de 

rezervă și fondul de intervenție, care sunt administrate în baza regulamentelor 

aprobate de Guvern. Fondul de intervenție este pentru finanțarea cheltuielilor 

urgente legate de înlăturarea consecințelor calamităților naturale, în caz de 

epidemii, precum şi în alte situații excepționale. 

Totodată, reiterăm că, conform prevederilor articolului 30 din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative,  concomitent cu elaborarea 

proiectului actului normativ se întocmeşte nota informativă care va cuprinde 
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fundamentarea economico-financiară şi va reflecta impactul asupra bugetului 

public național. 

Astfel, deși din prevederile proiectului rezultă că pentru implementarea 

acestora sunt necesare mijloace financiare din bugetul de stat, în nota informativă 

autorii nu fac o evaluare a cuantumului acestora. Remarcăm doar faptul că 

autorii proiectului au subliniat în nota informativă că măsura propusă prin 

proiectul menţionat va genera cheltuieli din bugetul de stat în măsura aprobată de 

către Comisia naționala extraordinară pentru sănătate publică în colaborare cu 

Guvernul, fără a preciza mărimea sumei necesare 

În acest context, menționăm că autorii proiectului de lege nu au efectuat o 

analiză în privința impactului bugetar generat de implementarea acestor 

prevederi, precum și nu au reflectat costul acestora în nota informativă. 

Suplimentar, subliniem că, în conformitate cu prevederile articolului  

17 alineatul (2) din Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și 

responsabilității bugetar-fiscale, pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi 

puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea 

cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în 

buget.  

Ţinând cont de faptul că, conform prevederilor articolului 131 alineatul (6) 

din Constituția Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, precum și luând în considerare 

angajamentele deja asumate de către Guvern în scopul diminuării impactului 

situației de urgență, proiectul nominalizat nu poate fi susținut. 
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