
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 deputații în 

Parlament la proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr. 258/2020 (inițiativa legislativă a Guvernului nr. 260 din 

30 septembrie 2021) și comunică următoarele. 

La proiectul de lege menționat deputații în Parlament au înaintat 

13 amendamente, dintre care 5 amendamente prevăd solicitări de mijloace 

financiare suplimentare în sumă de circa 10,8 mil. lei, 7 amendamente prevăd 

modificarea destinației alocațiilor către bugetele locale, aprobate prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, iar 1 amendament prevede 

modificarea textului proiectului de lege. 

Se menționează că amendamentele care prevăd solicitări de alocații 

suplimentare sunt înaintate fără a indica sursa de finanțare a acestora, fiind astfel 

în contradicție cu prevederile art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii 

Moldova, precum că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanțare. 

Rezultatele examinării amendamentelor se prezintă după cum urmează. 

Amendamentul RM nr. 191 din 1 octombrie 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 privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a 

mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi 

Mediului Rural. 

 Amendamentul IK nr. 5 din 7 octombrie 2021 nu se susține din lipsă de 

temei legal. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, pentru 

anul de studii 2021-2022, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și 
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cercetării nr. 200/2021 nu prevede divizarea claselor pentru studierea limbilor 

minorităților naționale. 

Având în vedere perioada limitată până la finele anului curent pentru a 

valorifica alocațiile solicitate, inclusiv modificarea destinației transferurilor cu 

destinație specială către bugetele locale, nu se susțin amendamentele: 

VR nr. 16/03-70 din 08.10.2021  

TC nr. 3 din 08.10.2021  

PB nr. 08/10 din 08.10.2021  

LV nr. 212/03-72 din 11.10.2021 

VF nr. 18 din 05.10.2021 

AC01 nr. 03-66 din 05.10.2021 

EQ nr. 02/03-68 din 06.10.2021 

VR nr. 17/03-71 din 08.10.2021  

PB nr. 08/10-1 din 08.10.2021  

PB nr. 08/10-2 din 08.10.2021  

PB nr. 08/10-3 din 08.10.2021. 

Suplimentar se propune redistribuirea alocațiilor în sumă de 100,0 mil. lei de 

la fondul de intervenție către fondul de rezervă al Guvernului.  Redistribuirea 

respectivă implică modificarea textului proiectului de lege, și anume la art. I 

punctul 3 cifrele „350000,0” și „423000,0” urmează a fi substituite, respectiv, cu 

cifrele „450000,0” și „323000,0”. 






