AC nr. 43
21 aprilie 2020

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova
AMENDAMENT
la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2020 nr. 172/2019 (art. 1, 2, 3 ș.a.)
(nr. 156 din 17.04.2020)
În

temeiul

art.

59

din

Regulamentul

Parlamentului

adoptat

prin

Legea

nr. 797/1996, propunem următoarele amendamente:

1. Art.I, pct. 2 se expune într-o nouă redacție:
”2. Articolul 2 va avea următorul conținut:
Art. 2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă,
se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 515636,88 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total
al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 72,09;
a1) pentru Programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor
– în sumă de 1375000,0 mii de lei. Repartizarea mijloacelor din Program se va efectua în
baza hotărârii de Guvern;
b) pentru plata despăgubirilor proprietarilor terenurilor de utilitate publică de interes național
necesare suplimentar întru efectuarea lucrărilor de construcție, amenajare și acces la
complexul arenei polivalente de interes național – 7000,0 mii de lei;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în
bază de proiecte individuale – în sumă de 5280,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficiență energetică – în sumă de 24000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 66000,0 mii de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 1000000,0
mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de către Guvern;
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45427,4 mii de lei, dintre care 21427,4 mii de lei
din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic național – în sumă de 91352,64 mii de lei;
i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învăţământul general –
în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele
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școlare din învățământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extrașcolar – în sumă de 7000,0
mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaționale – în sumă de 4000,0
mii de lei, pentru consolidarea calității educației – în sumă de 157694,0 mii de lei, din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma
învăţământului în Moldova”;
j) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale organizațiilor necomerciale – în
sumă de 7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a
organizaţiilor concertistice – în sumă de 175748,7 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se
plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor
din Moldova” – în sumă de 491,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova –
în sumă de 487,6 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de
359,0 mii de lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din
Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica
Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a
limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la
solicitarea acestor persoane – în sumă de 428,5 mii de lei;
o) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 86566,3 mii de lei, inclusiv 64701,9 mii
de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de către autorităţile
administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
p) pentru finanțarea partidelor politice – în sumă de 5 mii de lei;
q) pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale – în sumă de 1738472.1
mii de lei, cu repartizare conform anexei nr. 6;
r)

în bugetul Fondului de Investiții Sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de
învăţământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale – în sumă
de 97802,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul
proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.”
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2. Art.I, pct. 3 se expune într-o nouă redacție:
”Articolul 3 va avea următorul conținut:
Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocații pentru:
a) Fondul anti-criză – în sumă de 2946268,78 mii de lei, din care:
-

Program de susținere financiară a activității de întreprinzător– 1936268,78 mii de lei.
Repartizarea acestor alocații se va efectua în baza Legii privind instituirea unor măsuri de
susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Legea .... din
...........) și hotărârilor de Guvern;

-

Fondul de intervenție a Guvernului – 490000,0 mii de lei;

-

implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar – în sumă de 200000,0
mii de lei. Repartizarea acestor alocații pe autorități publice se va efectua în baza hotărârilor
de Guvern;

-

subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor comerciale care au instituit șomaj tehnic
și/sau staționare în perioada stării de urgență, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații
Excepționale nr. 16 din 10 aprilie 2020 – în sumă de 320000,0 mii lei;

b) pentru activități de reintegrare a țării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea se va
efectua în baza hotărârilor de Guvern;
c) fondul de rezervă al Guvernului – 86000,0 mii de lei, inclusiv din contul donațiilor
persoanelor fizice și juridice, oferite pentru combaterea pandemiei COVID-19 – 18500,0 mii
de lei;
d) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de
1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către
Guvern;
e) susținerea programului „Diaspora Acasă Reușește «DAR 1+3»” – în sumă de 10000,0 mii
de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de către Guvern.”

3. Anexa nr. 6 se expune conform anexei nr. 1 la prezentul amendament.

Comentarii la punctul 1:
În contextul pandemiei COVID-19, respectiv necesității identificării surselor necesare
pentru combaterea și ameliorarea efectelor create de aceasta atât pentru sistemul medical,
cât și mediul de afaceri, amendamentele propuse se referă la:
a) diminuarea cu 70% a următoarelor alocații pentru scopuri specifice, propuse în proiectul de
modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020, și anume:
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-

Fondul rutier;

-

Fondul pentru eficiență energetică;

-

Fondul național pentru dezvoltare regională;

-

Fondul ecologic național;

b) finanțarea partidelor politice – se propune alocarea simbolică de 5000,0 lei pentru toate
partidele care beneficiază de susținerea bugetară prevăzută de legislația specială în vigoare,
pentru anul 2020;
c) pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale – se propune
diminuarea suplimentară a cheltuielilor cu 128155,2 mii de lei. Redacția propusă pentru
anexa nr. 6 se prezintă în anexa nr. 1 la amendament.
Respectiv, prin modificările propuse se pot economisi 1780667,88 mii de lei, care vor fi
direcționate spre crearea Fondului anti-criză prevăzut la pct. 2 din amendament.
Comentarii la punctul 2:
a) în baza economiilor identificate la pct. 1 din amendament, Fondului de intervenție a
Guvernului, alocațiilor prevăzute la lit. e), f) și g) din lit. 3 din proiectul nr. 156 h. 247 din
17.04.2020, se propune crearea Fondului anticriză în valoarea totală de 2946268,78 mii de
lei, care va fi utilizat pentru acțiuni de combatere a pandemiei COVID-19, precum și
susținerea mediului de afaceri afectat de pandemie pe parcursul anului 2020. De remarcat
că, prin prezentul amendament se exclude subvenționarea dobânzilor propuse la lit. g), pct.
3 din proiectul nr. 156 din 17.04.2020, suma fiind redirecționată pentru crearea
Programului de susținere financiară a activității de întreprinzător nevoiți să își sisteze
parțial sau total activitatea, parte a Fondului anticriză;
b) se exclude în totalitate plata cotizațiilor în organizațiile internaționale ale căror membru
este Republica Moldova (65600,9 mii de lei). În acest sens, executivul urmează să ducă
tratative și să negocieze plata respectivă pe parcursului anului 2021.

Cu respect,
Andrian CANDU
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