NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea articolului 151
din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008
Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea articolului 151
din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008, în vederea majorării
multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la stabilirea
dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului.
Scopul prezentului proiect de lege constă în sporirea gradului de protecție
socială a persoanelor și familiilor defavorizate.
Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului
Conform articolului 47 din Constituția Republicii Moldova: „Statul este
obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care
să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale
necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate,
văduvie, bătrînețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor
de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.”
În condițiile majorării tarifelor la energie electrică și gaze, statul este
obligat să susțină familiile defavorizate prin consolidarea politicilor în domeniul
asistenței sociale pentru a preveni excluziunea socială a unor categorii ale
populației, precum și pentru a intensifica măsurile de asistență pentru depășirea
situațiilor de dificultate.
Menționăm că, în condițiile Legii cu privire la ajutor social nr. 133/2008,
familia defavorizată este familia care are un venit global mediu lunar mai mic
decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat, la indicatorii de bunăstare,
un punctaj mai mic sau egal cu cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei.
Ajutorul pentru perioada rece a anului reprezintă o plată lunară fixă,
în bani, acordată pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie.
Cuantumul lunar al acestei categorii de ajutor social constituie 350 de lei.
Ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se acordă:
a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social;
b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu
lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic
decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,95 ori.
În temeiul Legii nr. 304/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social a fost stabilit că:
nivelul venitului lunar minim garantat se indexează anual la 1 aprilie. Astfel,
începînd cu 1 aprilie anul curent, venitul lunar minim garantat constituie
1056 lei. Respectiv, se pot califica la ajutorul pentru perioada rece a anului,
începînd cu 1 aprilie curent, familiile al căror venit global mediu lunar este mai
mic de 2059,2 lei (1056 x 1,95).
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Beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului sînt familiile în a căror
componență intră persoane vîrstnice, persoane cu dizabilități, copii.
Numărul mediu al acestor familii (pentru perioada noiembrie-decembrie 2018
și ianuarie-martie 2019) este de 163 mii.
Astfel, pentru a asigura măsuri suplimentare de protecție a persoanelor
și familiilor defavorizate în sezonul rece al anului 2019-2020 proiectul de lege
pentru modificarea articolului 151 din Legea cu privire la ajutorul social
nr. 133/2008 prevede majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim
garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutorul pentru perioada rece a anului
de la 1,95 la 2,2.
În cazul majorării multiplicatorului la 2,2 se vor califica la ajutor pentru
perioada rece a anului familiile al căror venit global mediu lunar este de pînă
la 2323,2 lei (1056 x 2,2).
Impactul proiectului de lege
Prezentul proiect de Lege va crea premise pentru stabilirea dreptului
la ajutor pentru perioada rece a anului pentru un număr mai mare de persoane
și familii cu prestația de ajutor pentru perioada rece a anului.
Impactul scontat ține de acoperirea suplimentară a circa
50 000 de persoane sau circa 30 000 de familii defavorizate.
Fundamentarea economico-financiară a proiectului de lege
Costul majorării multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat,
utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului
de la 1,95 la 2,2 va necesita alocarea mijloacelor suplimentare din bugetul
de stat în anul 2019 în volum de 21 mil. lei (pentru lunile noiembrie
și decembrie ale anului 2019) și [cca 52,5 mil. lei pentru anul 2020
(ianuarie-martie, noiembrie-decembrie)].
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prevederile proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 1 din
Legea cu privire la ajutorul social nr. 133/2008 va condiționa modificarea
Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008.
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind modificarea articolului 151
din Legea cu privire la ajutorul social
nr. 133/2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 151 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 133/2008
cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, numărul ,,1,95” se substituie
cu numărul ,,2,2”.
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,
va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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Проект
Перевод
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении изменения в статью 151 Закона
о социальном пособии № 133/2008
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В пункте b) части (1) статьи 151 Закона № 133/2008 о
социальном пособии (Официальный монитор Республики Молдова, 2008
г., № 179, ст. 625), с последующими изменениями, число «1,95» заменить
числом «2,2».
Ст. II. - (1) Настоящий закон вступает в силу c 1 января 2020
года.
(2) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования
настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

