
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor 

la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra amendamentelor la 

proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului 

 asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 

 

Guvernul a examinat amendamentele înaintate de către deputații în 

Parlament la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 

(inițiativa legislativă a Guvernului nr. 362 din 22 noiembrie 2021) și comunică 

următoarele: 

Amendamentul nr. DP nr. 185/03-86 din 23.11.2021 la proiectul Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, propune delimitarea 

comisioanelor pentru distribuirea prestațiilor sociale în numerar la ghișeu și la 

domiciliu, menționăm că propunerea înaintată se susține, cu expunerea art. 9 alin. 

(1) în următoarea redacție:  

Art. 9. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a prestațiilor 

sociale  în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul 

asigurărilor  sociale de stat nu vor depăși valoarea maximă de: 

a) 0,4% din suma distribuită la conturi de plăți; 

b) 0,7% din suma distribuită în numerar la ghișeu,  

c) 0,9% din suma distribuită în numerar la domiciliul beneficiarilor, 

d) 0,25% din sumele eliberate în numerar de către bănci pentru distribuire 

prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”. 

 

Amendamentul nr. V.O. nr. 128 din 30.11.2021 la proiectul Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, privind majorarea pînă la 900 lei a 

indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, în cazul 

persoanelor neasigurate, nu se susține.  

Or, amendamentul propus necesită identificarea mijloacelor financiare, 

sursa cărora nu a fost identificată. Or, potrivit prevederilor articolului 131, 

alineatul (6) din Constituţie, precum că, nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

Amendamentul nr. V.O. nr. 129 din 30.11.2021 la proiectul Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, privind majorarea indemnizației unice în 

caz de deces, nu se susține.  

Or, amendamentul propus necesită identificarea mijloacelor financiare, 

sursa cărora nu a fost identificată. Or, potrivit prevederilor articolului 131, 

alineatul (6) din Constituţie, precum că, nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 
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Amendamentul nr. V.O. nr. 131 din 30.11.2021 la proiectul Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, privind propunerea ca contribuția de 

asigurări sociale în sumă fixă pentru persoanele care se asigură în mod individual 

să rămînă la nivelul anului 2021, nu se susține. Or, bugetul de asigurări sociale de 

stat pentru anul 2022 este unul deficitar, care este susținut prin transferurile de la 

bugetul de stat primite cu destinație generală, care reprezintă necesarul de mijloace 

financiare pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

 

Amendamentul nr. DP nr. 192/03-90 din 26.11.2021 la proiectul Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, privind propunerea ca 

contribuția de asigurări sociale în sumă fixă pentru liber-profesioniștii ce practică 

activitate în sectorul justiției să rămînă la nivelul anului 2021, urmează a fi 

examinată și decisă în plenul Parlamentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


