
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 69/2020 

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă 

în sănătate publică şi modificarea unor acte normative 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea  

unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică  

şi modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul VI
1
 alineatul (1):

după cuvintele „angajații” și „angajat” se introduce textul „vaccinat 

împotriva COVID-19”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

după textul „ Administrației Naționale a Penitenciarelor,” introduce  textul 

„al Serviciului de Informații și Securitate,”; 

2. La articolul VI
2
:

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Se stabilește o indemnizație unică în mărime de 100 mii de lei pentru 

personalul implicat nemijlocit în desfășurarea activităților medicale de combatere 

cu COVID-19 și vaccinat împotriva COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-

sanitare publice de asistență medicală spitalicească, de asistență medicală urgentă 

prespitalicească, de asistență medicală specializată de ambulatoriu, de asistență 

medicală primară, instituțiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a 

Penitenciarelor și Serviciului de Informații și Securitate, care a decedat în lupta 

cu COVID-19.”; 

alineatul (2) se abrogă; 

la alineatul (3), după cuvântul „întreținătorului” se introduce textul 

„vaccinat împotriva COVID-19”. 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, 

va  aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege. 

Președintele Parlamentului 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului 

 „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în 

sănătate publică şi modificarea unor acte normative” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada 

stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative” a fost 

elaborat de Ministerul Sănătății. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul ajustării măsurilor de sprijin 

pentru lucrătorii medicali expuși riscului de îmbolnăvire în contextul pandemiei 

COVID-19. 

Campania de imunizare împotriva COVID-19 a fost inițiată în Republica 

Moldova în martie 2021. Lucrătorii medicali au constituit grupul țintă prioritar 

pentru vaccinare și conform Planului Național de Imunizare anti-COVID-19 au 

fost prima categorie pentru care vaccinul a fost disponibil de la etapa I de 

aprovizionare cu vaccin.  

Vaccinarea împotriva COVID-19 constituie măsura eficientă de prevenire și  

reducere a riscului de îmbolnăvire. Odată ce a fost asigurat și în continuare se 

asigură accesul universal la vaccin pentru toți angajații sistemului de sănătate, 

lucrătorii medicali care evită sau refuză administrarea vaccinului, nu se vor mai 

încadra  în categoria celor eligibili pentru a beneficia de indemnizația oferită din 

partea statului în legătură cu expunerea la riscul de îmbolnăvire. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul în cauză prevede: 

 la articolul VI
1
, alineatul (1) acordarea indemnizației unice în 

mărime de 16 mii lei pentru personalul medical angajat și vaccinat împotriva 

COVID – 19; 

 la articolul VI
2
, alineatul (1) acordarea indemnizației unice în 

mărime de 100 mii lei pentru personalul implicat nemijlocit în desfășurarea 

activităților de combatere cu COVID -19 și vaccinat împotriva COVID -19, care 



a  decedat în lupta cu COVID-19. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi 

acoperite din contul fondurilor de urgență ale Guvernului.   

6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de lege va fi necesară 

modificarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare și acordare a 

indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVID-19 din 

cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.21/2021. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat 

pe pagina–web www.particip.gov.md:  

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-

elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-

lege-pentru-modificarea-legii-nr692020-cu-privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-

perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-publica-si-modificarea-unor-acte-

normative/8423 

Deasemenea și proiectul în cauză a fost plasat pe pagina–web 

www.particip.gov.md:  

https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-

privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-legii-nr692020-cu-

privire-la-instituirea-unor-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-in-sanatate-

publica-si-modificarea-unor-acte-normative/8449 

Proiectul în cauză este avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Federația Sindicală 

„Sănătatea”. 

8. Constatările expertizei juridice  

 

9. Constatările expertizei anticorupţie 

 

 

 

Ministru                                                                 Ala NEMERENCO 
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