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Proiect
LEGE
privind completarea Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor
categorii de populaţie nr. 121-XV din 03 mai 2001

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de
populaţie nr. 1 2 i -xv din 03 mai 200 1 (publicat în Monitorul Ojîcial al Republicii
Moldova nr. 51/280 din 08. 05. 2001) cu modificările i completările ulterioare se
completează cu articolul 2' după cum urmează:
„Articolul 21 (1) Persoanele, care s-au născut i au copilărit în perioada primului i aI celui de al doilea război mondial, deţin cetăţenia Republicii Moldova i
locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, au dreptul la:
a) acordarea anuală a unui suport financiar de stat în sumă de 1 000 de lei;
b) servicii de protezare dentară, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de
stat, în modul stabilit de Guvern;
c) asigurarea cu bilete (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneosanatoriale în care Ministerul Sănătăţii, Muncii i Protecţiei Sociale exercită calitatea de fondator, iar în cazul în care procurarea biletelor nu este posibilă, de a primi o
compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet, în condiţiile stabilite
de Guvern;
d) compensarea cheltuielilor pentru plata agentului termic i electricitate în
proporţie de 50 la sută.
(2) Suportul financiar anual va fi acordat persoanei indiferent de faptul dacă
aceasta se încadrează în mai multe categorii de beneficiari de alocaţii.
(3) Cheltuielile pentru implementarea prevederilor prezentului articol, se sta
bilesc i se plătesc de către organele asigurărilor sociale de stat, din mijloacele bu
getului de stat.
Art. 11. Prezenta lege intră în vigoare Ia data publicării în Monitorul Oficial.
Art. 111. Guvernul, în termen de 3 luni de 1a data publicării prezentei legi:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi.
—

—

—

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind completarea Legii cu privire la protecţia
socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr. 121-XV din 03 mai 2001

Temeiuljuridic. Prezentul proiect de lege privind Legii cu privire la protecţia
socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr. 121-XV din 03.05.2001, este
elaborat i înaintat în temeiul art. 73 din Constituţia Republicii Moldova i art. 47
din Legea nr. 797 din 02 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului
Parlamentului, acte care stabilesc dreptul de iniţiativă legislativă a Deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova.
Scopul. Prezenta iniţiativă legislativă vine să acorde înlesniri persoanelor care
s-au născut i au copilărit în perioadelor celor două războaie mondiale i anume 28
iulie 1914-1 1 noiembrie 1918 i 01 septembrie 1939 02 septembrie 1945, deţin
cetăţenia Republicii Moldova i domiciliază permanent pe teritoriul Republicii
Moldova.
—

Argumentare. Aa numiţii “copiii războiului" reprezintă categoria de oameni
care s-au născut sau i-au petrecut copilăria pe teritoriul unde a avut loc desfăurarea
războaielor mondiale. Această categorie a fost i reprezintă în continuare victimele
nevinovate ale războiului, rnulţi dintre ei au fost despărţiţi pentru totdeauna de
părinţi i fraţi, au suferit de foame i frig, f1ind martorii direcţi ai atrocităţii
războiului. Aceti copii ai războiului uitaţi de contemporani au suferit traume
suf1eteti care i-au marcat pentru toată viaţa. Copii născuţi în perioada celui de—al
doilea război mondial au reprezentat imboldul moral spiritual în obţinerea victoriei
i instaurarea păcii.
Printre aceti copii sunt i cei care s-au născut în urma unui viol sau a unei
relaţii cu soldat din tabăra inamică, precum i acei copii care au fost victime
nevinovate ale unui război.
Persoanele care în timpul războiului mondial au fost copii i nu au luptat în
prirnele rînduri, au jucat un rol la fel de irnportant ca i părinţii lor. Prin urmare,
aceti Oameni merită un sprijin financiar nu rnai puţin decît soldaţii care au luptat în
prima linie.
Înlesnirile acordate acestei categorii de populaţie este pe deplin îndreptăţită i
reprezintă un minim care poate fi oferit pentru cei care au văzut i au trăit acei ani
de calvar.
Doar al II-lea război mondial a provocat moartea directă sau indirectă a peste
70 de milioane, aproximativ 3% din populaţia mondială de la acea vreme. i multe
alte persoane au fost rănite grav, au căpătat infirmităţi pe viaţă din cauza armelor de
foc.

Categoriile de persoane vizate în proiect, practic nu au avut copilărie, mulţi
dintre care nici nu au frecventat coa1a, au îndurat foame, nu au avut parte de jucării,
haine, s-au angajat la serviciu de la o vîrstă fragedă i toată viaţa au consacrat-o
muncii în serviciul societăţii.
Fundamentarea economico-jinanciară. Cheltuielile legate de plata
suportului financiar de stat i a înlesnirilor propuse vor fi suportate din contul
mij loacelor bugetului de stat.

Potrivit statisticilor deţinute de Agenţia Servicii Publice, Biroul Naţional de
Statistică i Casa Naţională de Asigurări Sociale numărul persoanelor care se
încadrează în categoria copiii războiului este circa 1 80 000.
Locul proiectului în sistemul actelor legislative. Conţinutul i specificul de
reglementare a proiectului îl încadrează în categoria actelor legislative organice.
Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 00 din 22 decembrie
2017 cu privire la actele normative, fiind asigurată corespunderea actului la
prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte,
principiilor i normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, inclusiv
legislaţiei comunitare, dar i dispoziţiilor constituţionale.

Avînd în vedere importanţa i implicaţiile benefice ale completărilor propuse
la Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr.
121-XV din 03 mai 2001, solicităm sprijinirea prezentului proiect de lege.
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Supliment
la proiectul de lege privind completarea Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr. 121-XV din 03 mai 2001
Modificarea/completarea propusă

Cadrul legal actual

Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr.
121-XV din 03 mai 2001 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.51ĺ280
din 08. 05. 2001) cu modificăriłe i completările ulterioare se completează cu articoluł 21
după cum urmează:
(1) Persoanele, care s-au
„Articolul 2
născut şi au copilărit în perioada primului şi
al celui de al doilea război mondial, deţin
cetăţenia Republicii Moldova şi locuiesc pe
teritoriul Repubłicii Moldova, au dreptul la:
e) acordarea anuală a unui suport ťinanciar de stat în sumă de 1000 de lei;
f) servicii de protezare dentară, în limita
alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în
modul stabilit de Guvern;
g) asigurarea cu bilete (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale
în care Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale exercită calitatea de fondator, iar
în cazul în care procurarea biletelor nu este
posibilă, de a primi o compensaţie bănească
în mărimea costului mediu al unui bilet, în
condiţiile stabilite de Guvern;
h) compensarea cheltuielilor pentru plata
agentului termic i electricitate în proporţie de
50 la sută.
(2) Suportul financiar anual va fi acordat
persoanei indiferent de faptul dacă aceasta se
încadrează în mai multe categorii de beneficiari de alocaţii.
(3) Cheltuielile pentru implementarea prevederilor prezentului articol, se stabilesc i se
plătesc de către organele asigurărilor sociale
de stat, din mijloacele bugetului de stat.

Art.2. (1) Cuantumul alocaţiei lunare de stat
se stabileşte în funcţie de categoriä beneficiarilor,
după cum urmează:
1) persoanelor cu dizabilităţi din rîndul militarilor, oťiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror
dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau
schilodire în perioada celui de-al doilea război
mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, ori este cauzată
de afecţiuni legate de afłarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii
şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război
mondial:
cu dizabilităţi severe 1 000 de lei;
cu dizabilităţi accentuate 850 de lei;
cu dizabilităţi medii 775 de lei;
1 ) invalizilor din rîndul militarilor, oťiţerilor de
informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne
şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este
cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la
lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe
teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ori este cauzată de
afecţiuni Iegate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma participării la lichidarea consecinţelor
avariei, fłind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală
actinică sau au fost încadrate în grad de dizabilitate
în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie
ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice
civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului
militar sau speciał, persoanelor, inapte de muncă,
care au venit în anul 1 986 din zona de înstrăinare şi
au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:
cu dizabilităţi severe 700 de lei;
cu dizabilităţi accentuate 550 de lei;
cu dizabilităţi medii 475 de lei;
2') participanţilor la cel de-al doilea război mon-
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dial din rîndul militarilor care şi-au satisracut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale,
foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi
în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create
de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca
angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui deal doilea război mondial, persoanelor care s-au aflat
în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada
blocadei (8 septembrie 1941 27 ianuarie 1944)
700 de lei;
3) soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai
participanţilor la cel de-ał doilea război mondial sau
la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate, căzuţi
la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau
ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului
decedate, dacă nu s-au recăsătorit 250 de lei;
4) copiilor participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace
din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi
securitate, căzuţi la datorie, sau ai persoanelor cu
dizabilităţi de pe urma războiului decedate, copiilor
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de
la C.A.E. Cernobîl, decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 1 8 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult
pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, 250 de lei
pentru fiecare;
5) unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de
informaţii şi securitate) la acţiunile de luptă în timp
de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea
integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii
Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la
datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei
Sovietice sau ale Armatei Naţionale, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la
C.A.E. Cernobîl, decedaţi
500 de lei; în cazul
părinţilor, inapţi de muncă, aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi
egale;
6) persoanelor decorate cu ordine şi medalii pen
tru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în
spatele frontului în anii celui de-al doilea război
mondial 175 de lei;
7) persoanelor participante la açţni1e de luptă
—

—

—

—

—

—

din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de
pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime
Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.;
lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi
de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte
state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora 100 de lei;
8) militarilor afaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor
securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar, incluşi
în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale afate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai
organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi
pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de
asigurare a efcienţei acţiunilor de luptă pentru apă
rarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Repu
blicii Moldova 1 00 de lei.
9) victimelor reabilitate ale represiunilor politice
din perioada anilor 1917—1990 500 de lei.
(2) Persoanelor care se încadrează în două sau
mai multe categorii de beneficiari de alocaţii lunare
de stat li se stabileşte o singură alocaţie, la alegere.
—

—

—

