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Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
Raport
asupra proiectului de lege pentru modcarea şi completarea Legii
nr.19o-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
(nr.276 din 20.07.2018, Lectura 11)

Comisia protecţie socială, sănătate şi familie a examinat proiectul de lege pentru
modiflcarea şi completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani,
iniţiativă Iegislativă a Guvernul Republicii Moldova aprobată în prima lectură în
şedinţa plenară din

27

iulie

2018

şi comunică următoarele.

Prin proiectul de lege se propune amendarea Legii 190/2003, 1a capitolul privind
cuantumul alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, prin includerea în
categoriile de beneflciari de alocaţie nominală pentru merite deosebite faţă de stat a
persoanelor decorate cu “cruci" distincţie de stat.
—

n perioada ce a urmat după examinarea proiectului în prima lectură de către plenul
Parlamentului, în adresa comisiei nu au parvenit propuneri sau amendamente din
partea comisiilor parlamentare sau a deputaţilor.
Totodată, pentru lectura a doua, Comisia a luat în considerare obiecţiile şi
propunerile Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului, ce ţin de
tehnica legislativă şi cele de ordin redacţional.
În contextul celor menţionate, Comisia protecţie socială, sănătate şi familie, cu
majoritatea voturilor, propune proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.190-XV din 8 mai

2003

cu privire la veterani (nr.276 din

20.07.2018)

spre

examinare şi adoptare în a doua lectură în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului.
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Proiect redactat
(nr. 276/20 I 8)

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 190/2003
cu privire la veterani

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I.
Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Ofîcial al
Republicii Moldova, 2003, nr. 84—86, art. 392), cu modificările ulterioare, se
modifîcă după cum urmează:
—

1. La articolul 2 1 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Au dreptul la alocaţie nominală benefîciarii de pensii, stabilite conform
legislaţiei naţionale, şi benefîciarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii
nr. 499/1 999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni,
încadraţi în următoarele categorii:".
2. Articolul 22 alineatul (1):
la litera a), după textul „celor decorate cu" se introduce textul „cruci sau";
la litera c), după textul „celor decorate cu" se introduce cuvîntul „cruci,".
Art. 11.

—

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Ofîcial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în
concordanţă cu prezenta lege.
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