
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor  

la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului 

de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra amendamentelor la 

proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 

nr. 258/2020. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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                                                                  Aprobat 

                                                  prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea 

Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 
 

Guvernul a examinat amendamentele înaintate de către deputați la 

proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 

258/2020 (inițiativa legislativă a Guvernului nr. 344 din 11.11.2021) și comunică 

următoarele. 

La proiectul de lege menționat deputații în Parlament au înaintat 7 

amendamente, dintre care 6 amendamente prevăd solicitări de mijloace 

financiare suplimentare în sumă de circa 53,1 mil. lei, iar 1 amendament prevede 

modificări în cadrul surselor de finanțare a soldului bugetar. 

Art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova prevede, că nici o 

cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. 

Amendamentele care prevăd solicitări de mijloace financiare suplimentare sunt 

înaintate fără a stabili sursele de finanțare, astfel nefiind respectate prevederile 

constituționale. 

Rezultatele examinării amendamentelor se prezintă după cum urmează. 

Reieșind din perioada limitată până la finele anului curent pentru 

valorificarea alocațiilor suplimentare solicitate, nu se susțin amendamentele, care 

vizează majorarea transferurilor cu destinație specială către bugetele locale și 

anume: 

PB nr. 17/11-210 din 17 noiembrie 2021 

PB nr. 17/11-211 din 17 noiembrie 2021 

PB nr. 17/11-212 din 17 noiembrie 2021  

PB nr. 17/11-214 din 17 noiembrie 2021 

amendamentul deputatului T. Cunețchi (fără număr). 

Amendamentul PB nr.17/11-2 din 18 noiembrie 2021 privind modificarea 

sumei prevăzute pentru majorarea capitalului social al Societății pe acțiuni 

„Energocom” și concomitent alocarea mijloacelor financiare „pentru 

compensarea volumului consumat de până la 100 metri cubi de gaze naturale pe 

lună consumatorilor casnici” nu se susține, deoarece alocarea mijloacelor 

financiare pentru scopul menționat implică majorarea volumului cheltuielilor 

bugetare, respectiv a deficitului bugetar, indicatorii generali ai bugetului de stat 

fiind aprobați în prima lectură. 

Totodată se menționează, că mijloacele financiare în sumă de până la 

1700,0 mil. lei au fost prevăzute pentru majorarea capitalului social al Societății 

pe acțiuni „Energocom”, dintre care au fost finanțate 306,2 mil.lei, iar diferența 
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de 1393,8 mil.lei urmează a fi utilizată pentru implementarea măsurilor de 

asigurare a securității energetice a statului. 

De asemenea, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2021 nr. 258/2020 (inițiativa legislativă a Guvernului nr. 344 din 

11.11.2021) include alocații pentru compensarea diferențelor de tarife la gaze 

naturale și energie termică în sumă de 210,0 mil. lei.  

Amendamentul RM nr. 18 din 18.11.2021 nu se susține, deoarece 

condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural se efectuează în conformitate cu 

prevederile Regulamentului corespunzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național 

de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. Concomitent se menționează, că 

prin Legea nr. 135/2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 

2021 nr. 258/2020 alocațiile prevăzute Fondului naţional de dezvoltare a 

agriculturii şi mediului rural au fost majorate cu 435,0 mil. lei pentru achitarea 

datoriilor acumulate din anul 2020. 

Totodată, în anexa nr. 3 la proiectul de lege prezentat Parlamentului se 

propun ajustări la volumele transferurilor din Fondul de susținere a populației 

pentru pachetul minim de servicii sociale prevăzute pentru raioanele Cantemir (-

139,5 mii lei), Călărași (+139,5 mii lei), Soroca (+79,7 mii lei), Strășeni (+39,9 

mii lei), Șoldănești (+139,6 mii lei) și Ștefan Vodă (-259,2 mii lei). Volumul 

total al transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale nu se modifică, 

iar anexa nr. 3 se va expune în redacție nouă.  

 



 

 

Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Avizului  

asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea  

Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 

 

Prezentul Aviz a fost elaborat în baza rezultatelor examinării 

amendamentelor înaintate de deputați la proiectul legii privind modificarea Legii 

bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (inițiativa legislativă nr. 344 din 

11.11.2021). 

La proiectul de lege menționat deputații în Parlament au înaintat 7 

amendamente, dintre care 6 amendamente prevăd solicitări de mijloace financiare 

suplimentare în sumă de circa 53,1 mil. lei, iar 1 amendament prevede modificări 

în cadrul surselor de finanțare a soldului bugetar. 

Amendamentele privind alocarea mijloacelor bugetare suplimentare au fost 

prezentate fără a fi menționată sursa de acoperire a acestor cheltuieli, astfel nefiind 

respectate prevederile art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova, precum 

că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.  

Amendamentele înaintate nu sunt susținute, argumentele fiind expuse în 

Sinteza rezultatelor examinării amendamentelor deputaților la proiectul de lege 

privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 

(inițiativa legislativă nr. 344 din 11.11.2021), anexă la prezenta Notă informativă. 

Totodată, se propun ajustări în Anexa nr. 3 la proiectul de lege prezentat 

Parlamentului, și anume la volumele transferurilor din Fondul de susținere a 

populației pentru pachetul minim de servicii sociale pentru raioanele Cantemir, 

Călărași, Soroca, Strășeni, Șoldănești și Ștefan Vodă, prevăzute în Anexa nr.7 

„Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale” la Legea 

bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020. 

În rezultatul modificărilor propuse indicatorii principali ai bugetului de stat 

(veniturile, cheltuielile, soldul bugetar), precum și suma totală a transferurilor de la 

bugetul de stat către bugetele locale  nu suportă modificări. 

 

 
 

Ministru          Dumitru BUDIANSCHI 
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Totodată se menționează, că mijloacele financiare în sumă de până la 1700,0 mil. 

lei au fost prevăzute pentru majorarea capitalului social al Societății pe acțiuni 

„Energocom”, dintre care au fost finanțate 306,2 mil.lei, iar diferența de 1393,8 mil.lei 

urmează a fi utilizată pentru implementarea măsurilor de asigurare a securității 

energetice a statului. 

De asemenea, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr. 258/2020 (inițiativa legislativă a Guvernului nr. 344 din 11.11.2021) 

include alocații pentru compensarea diferențelor de tarife la gaze naturale și energie 

termică în sumă de 210,0 mil. lei.  
 

Amendamentul RM nr. 18 din 18.11.2021 nu se susține, deoarece condițiile, 

ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural se efectuează în conformitate cu prevederile 

Regulamentului corespunzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu 

privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a 

agriculturii şi mediului rural. Concomitent se menționează, că prin Legea nr. 135/2021 

privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 alocațiile 

prevăzute Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural au fost 

majorate cu 435,0 mil. lei pentru achitarea datoriilor acumulate din anul 2020. 

 

Totodată, în anexa nr. 3 la proiectul de lege prezentat Parlamentului se propun 

ajustări la volumele transferurilor din Fondul de susținere a populației pentru pachetul 

minim de servicii sociale prevăzute pentru raioanele Cantemir (-139,5 mii lei), Călărași 

(+139,5 mii lei), Soroca (+79,7 mii lei), Strășeni (+39,9 mii lei), Șoldănești (+139,6 mii 

lei) și Ștefan Vodă (-259,2 mii lei). Volumul total al transferurilor de la bugetul de stat 

către bugetele locale nu se modifică, iar anexa nr. 3 se va expune în redacție nouă.  
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