STENOGRAMA
ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova
din ziua de 23 noiembrie 2018
SUMAR
1.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administrația publică
locală (art. 14, 29, 43, 53, 77).

5–6
101

Nr. 118 din 12.04.2018
2.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
6–7
Lege pentru modificarea și completarea unor acte 100–101
legislative (Legea cu privire la Procuratură – art. 8, 11,
20, 54, 91; Legea cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar – Anexa nr. 8; ș.a.).
Nr. 312 din 21.09.2018

3.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
7–11
Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul 102–103
contravențional – art. 52; Codul electoral – art. 52).
Nr. 376 din 05.11.2018

4.

Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre privind
demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei.

11–21
100

Nr. 412 din 20.11.2018
5.

Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului
Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

21–87
98

Nr. 393 din 13.11.2018
6.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege pentru completarea Legii concurenței nr. 183 din
11 iulie 2012 (art. 251).
Nr. 214 din 25.06.2018
1

87
99

7.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea
nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

88
99

Nr. 382 din 09.11.2018
8.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege privind modificarea unor acte legislative (Codul
funciar – art. 8, 9, 10, 29; Codul contravențional –
art. 117, 189).

89–90
99–100

Nr. 343 din 11.10.2018
9.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor
de economii și împrumut nr. 139 din 21 iunie 2007
(art. 3, 7, 8, 9 ș.a.)

90–91
98

Nr. 258 din 13.07.2018
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege privind securitatea aeronautică.
Nr. 216 din 25.06.2018
11.

91–94
98

Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în 94–96
lectura a doua a proiectului de Lege pentru modificarea 101–102
unor acte legislative (Legea Fondului de susținere a
populației – art. 5; Legea cu privire la protecția socială
suplimentară a unor categorii de populație – art. 1, 2;
Legea cu privire la veterani – art. 12, 13, 15, 18 ș.a.).
Nr. 420 din 22.11.2018

12.

Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în
lectura a doua a proiectului de Lege pentru modificarea
Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.

103–112
112–113

Nr. 419 din 22.11.2018
13.

Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.
Nr. 388 din 12.11.2018

14.

Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului
Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență
medicală pe anul 2019.
Nr. 389 din 12.11.2018

2

113–124
145
124–141
146

15.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar.

141–144
146

Nr. 397 din 13.11.2018
16.

Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de
144
Lege pentru executarea articolului 30 din Legea privind 146–147
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Nr. 398 din 13.11.2018

Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președinte al
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Vitiuc și domnul Valeriu
Ghilețchi, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața.
Vă rog frumos să vă luați locul.
Rog frumos Secretariatul să anunțe care este prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați,
și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații:
Greceanîi Zinaida – cerere, Țap Iurie – cerere, Zotea-Durnea Alina –
concediu medical, Andronachi Vladimir – cerere, Lupu Marian – deplasare,
Spatari Mihaela – cerere, Mocanu Gheorghe – cerere, Voronin Vladimir –
cerere, Ghimpu Mihai, Țîrdea Bogdat, Odnostalco Vladimir.
Domnul Andrian Candu:
Da. Vă mulțumim foarte mult.
Pe domnul Odnostalco îl vedem, dumnealui este. Și pentru
stenogramă.
Dragi colegi,
Să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
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Dragi colegi,
Avem o ordine de zi destul de încărcată pe astăzi. Vreau să vă propun,
în baza Regulamentului, articolul 46 din Regulament, care îmi oferă dreptul
de a introduce, bineînțeles, prin votul plenului, cîteva priorități pe ordinea
de zi de astăzi suplimentar, și anume: Comisia protecție socială, sănătate și
familie solicită introducerea pe ordinea de zi a cîtorva proiecte legate de
salarizare și subiecte de indemnizații și majorări de indemnizații pentru
unele categorii de populație, și anume proiectul nr. 397 din 13 noiembrie
2018, proiectul nr. 398 din 13 noiembrie 2018 și proiectul nr. 420 din
22 noiembrie 2018. Și le voi supune votului pentru a fi introduse.
Dragi colegi,
Cine este pentru a introduce subiectul nr. 397, proiectul nr. 397,
proiectul de Lege cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar? Proiect de lege pentru lectura a doua.
Cine este pentru a fi introdus acest subiect pentru ședința plenului de
astăzi, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală au susținut introducerea acestui
proiect de lege.
La fel, la același subiect proiectul nr. 398 din 13 noiembrie 2018.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Mulțumesc foarte mult.
Și acest subiect a fost introdus pe ordinea de zi.
Și proiectul nr. 420 din 22 noiembrie 2018.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Vă mulțumesc frumos.
Și acest subiect a fost introdus pe ordinea de zi.
La fel, Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi proiectul de
Lege pentru modificarea Codului educației, proiectul nr. 419 din
22 noiembrie 2018.
Domnule Hotineanu,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Un minut la dispoziție.
Domnul Vladimir Hotineanu:
… deputați,
Azi dimineață am avut ședința comisiei, deci s-a votat raportul și se
propune ca acest proiect de lege să fie inclus în ordinea de zi pentru ziua de
astăzi.
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Domnul Andrian Candu:
Da, din cîte înțelegem, este vorba despre grădinițe.
Domnul Vladimir Hotinenau:
Despre grădinițe și …
Domnul Andrian Candu:
Și alte subiecte.
Cine este pentru a introduce acest subiect pe ordinea de zi, rog
frumos să vă pronunțați prin vot.
Vă mulțumesc foarte mult.
Dragi colegi,
Astfel, avem patru proiecte suplimentare pe ordinea de zi.
Rugăm Secretariatul să pregătească suplimentul, să repartizeze
suplimentul și să pregătească materialele pentru Plen.
Să pornim atunci la drum. Și vă propun pentru început cîteva proiecte
de lege înainte de a trece la subiectele legate de buget. Avem proiecte
pentru lectura a doua.
Și un prim proiect, subiectul nr. 12 de pe ordinea de zi, proiectul de
Lege pentru modificarea și completarea Legii privind
administrația publică locală. Proiect de lege pentru lectura a
doua.
O rugăm foarte mult pe doamna Bacalu, președintele comisiei, să ne
prezinte raportul comisiei.
Proiectul nr. 118 din 12 aprilie 2018.
Luînd în considerare agenda de astăzi, dragi colegi, vă propun ora
votului la ora 14.00. Cred că pînă la acea oră noi o să reușim toate
subiectele să le examinăm.
Doamnă președinte Bacalu,
Vă rugăm.
Poftiți.
Doamna Elena Bacalu:
Mulțumesc mult.
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi deputați,
Comisia administraţie publică a examinat pentru lectura a doua
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 436 din
28 decembrie 2018, iniţiativă legislativă a Guvernului, şi comunică
următoarele.
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Prezentul proiect prevede amendarea unor articole din Legea
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, avînd drept finalitate
depăşirea deficienţelor care apar odată cu transmiterea bunurilor
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, proiectul
vine cu o redacţie nouă a articolului 77, care stipulează expres că obligaţia
organizării licitaţiei apare doar în cazul în care se încheie acte juridice de
administrare şi de dispoziţie asupra bunurilor cu persoanele de drept
privat. Altă modificare esenţială ţine de introducerea unui termen de
valabilitate a raportului de evaluare a bunurilor.
Menţionăm că în procesul pregătirii proiectului pentru lectura a doua
s-au analizat aspectele ce ţin de eliminarea oricăror divergenţe în aplicarea
sau interpretarea noilor prevederi, aferente administrării bunurilor
proprietate publică.
În consecinţă, comisia a susţinut amendamentul deputatului Iurie
Ţap, bazîndu-se pe prevederile constituţionale stabilite la articolul 127
alineatul (3) din Constituţie, potrivit căruia proprietatea publică aparţine
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Prin urmare, sintagma „ale
autorităţii administraţiei publice locale”, la punctul 2 din proiect, se
substituie cu cuvintele „al satului (comunei), oraşului (municipiului)”, iar la
punctul 4 aceeaşi sintagmă se înlocuieşte cu cuvintele „al raionului”.
Subsidiar se propune, în temeiul articolului 62 alineatul (1) din Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, de a expune titlul proiectului în
următoarea redacţie: „Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală”. Totodată, menţionăm că textul proiectului a
fost supus redactării din punct de vedere al corectitudinii lingvistice şi este
anexat la raport.
În contextul modificărilor acceptate, Comisia administraţie publică
propune plenului Parlamentului adoptarea în a doua lectură a proiectului
de lege redactat.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, doamnă președinte.
Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Vă mulțumim pentru prezentarea care ați făcut-o.
Aici încheiem dezbaterile la proiectul nr. 118 din 12 aprilie 2018 și
revenim la ora votului, precum am menționat, la ora 14.00, după masă.
În continuare, subiectul nr. 11 de pe ordinea de zi, proiectul de
Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative,
proiectul nr. 312 din 21 septembrie 2018.
Prezintă raportul comisiei, deoarece este proiect pentru lectura a
doua, doamna Raisa Apolschii.
Proiectul nr. 312.
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Vă rugăm frumos, prezentați raportul pentru lectura a doua.
Doamna Raisa Apolschii:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Comisia a examinat proiectul de Lege ce vizează modificarea şi
completarea unor acte legislative.
Prezentul proiect de lege are sarcina de a consolida independenţa
financiară a procuraturilor specializate, iar în scopul implementării
Sistemul informaţional automatizat „Urmărire penală: E-dosar”, autorii
proiectului propun acordarea dreptului Procuraturii Generale de a institui,
a ţine şi a administra sistemele informaţionale, registrele şi bazele de date
destinate activităţii sale.
Autorii proiectului propun introducerea unor condiţii alternative
pentru a candida la funcţia de procuror în procuraturile specializate. Astfel,
prin modificările propuse la articolul 20 din Legea nr. 3/2016, în
procuraturile specializate vor putea candida persoanele care au o vechime
în funcţia de procuror de cel puţin 3 ani sau care au o vechime de cel puţin
5 ani în funcţia de ofiţer de urmărire penală.
Proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură în şedinţa plenară din
11 octombrie 2018.
Pentru lectura a doua au fost examinate amendamentele deputaţilor,
propunerile Guvernului, comisiilor permanente şi obiecţiile de ordin
tehnico-legislativ ale Direcţiei generale juridice. Decizia comisiei, aferent
propunerilor şi amendamentelor respective, este reflectată în sinteză, care
este parte componentă a prezentului raport.
În rezultatul dezbaterilor, comisia, cu votul majorităţii, propune
proiectul de Lege nr. 312 din 21 septembrie 2018 spre examinare şi
adoptare în lectura a doua.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Vă mulțumim foarte mult, doamnă președinte.
Încheiem aici dezbaterile atunci la proiectul nr. 312 din 21 septembrie
2018, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, și revenim ulterior la exercițiul de vot.
Următorul proiect care se propune pentru a fi dezbătut și examinat în
lectura a doua este proiectul de Lege cu privire la modificarea unor
acte legislative, subiectul nr. 10, proiectul nr. 376 din 5 noiembrie
2018.
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O rugăm foarte mult pe doamna Apolschii să revină la tribuna
principală pentru a ne prezenta și acest… și raportul comisiei asupra acestui
proiect de Lege nr. 376 din 5 noiembrie 2018.
Doamna Raisa Apolschii:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
C0misia a examinat pentru lectura a doua proiectul de Lege nr. 376
cu privire la modificarea unor acte legislative. Proiectul de lege are drept
scop eliminarea restricțiilor ce țin de interzicerea agitației electorale în ziua
premergătoare a alegerilor și în ziua alegerilor, cu excepția incintelor
secțiilor de votare și în perimetrul din imediata apropiere.
În acest sens, se propune operarea unor modificări și la Codul
contravențional.
La etapa de pregătire a proiectului de lege pentru dezbatere în lectura
a doua, comisia a examinat avizele comisiilor permanente, Direcției
generale juridice, Centrului Național Anticorupție, precum și
amendamentele deputaților.
Decizia membrilor asupra amendamentelor se conține în tabela de
sinteză anexă la… anexată la prezentul raport, fiind parte integrantă.
În rezultatul examinării, comisia, cu votul majorității, a decis să
propună examinarea și adoptarea de către Parlament a proiectului de Lege
nr. 376 din 5 noiembrie 2018 în lectura a doua.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Dacă… văd că domnul Bolea probabil vrea să vă întrebe ceva.
Dacă sînteți autor al amendamentelor, domnule Bolea, vă rog frumos.
Poftiți.
Domnul Vasile Bolea:
Da, vă mulțumesc, domnule Preşedinte.
Doamnă preşedinte,
În cadrul examinării în comisie a proiectului în a doua lectură, eu am
depus un șir de amendamente la articolul 52 Cod contravențional, ca să mai
fie introdus încă un alineat (2) prin care să sancționăm acei factori de
decizie din cadrul birourilor electorale care încalcă legislația și încearcă să
manipuleze votul cetățenilor prin scoaterea buletinelor din secția de votare,
prin acordarea unor buletine deja ștampilate, pentru un candidat sau altul,
ca să fie toate aceste lucruri sancționate.
Comisia a respins aceste amendamente. Eu rog ca ele să fie puse la
vot în plen.
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Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Da, inițial, să vedem, doamnă preşedinte, care au fost argumentele,
de ce au fost respinse aceste amendamente pe care le vedem noi toți în
sinteză și, ulterior, bineînțeles, la ora votului le vom supune și votului dacă
autorul insistă.
Doamna Raisa Apolschii:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
De fapt, domnul Bolea, așa cum a menționat, a insistat asupra
amendamentului vizavi de responsabilitatea contravențională a factorilor
de decizie care, de fapt, prevede, deci amendamentul ar suna în felul
următor: „Eliberarea intenționată și contrar prevederilor legislației
electorale a buletinului de vot unui cetățean pentru participarea acestuia la
vot în locul altui alegător, fie a unui buletin completat, fie scoaterea din
localul secției de votare a buletinului eliberat pentru vot, această faptă fiind
comisă de către un funcționar electoral.”
Comisia nu a susținut această propunere, indicînd că, de fapt,
depășește și obiectul de reglementare a conceptului acestui proiect de lege.
Dar considerăm că și la moment există responsabilizarea, răspunderea
celor care sînt chemați să vegheze la corectitudinea alegerilor.
Asta este decizia comisiei, dar, pînă la urmă, plenul poate să se
expună.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Bolea,
Vă rog frumos, aveți un minut pentru precizare.
Domnul Vasile Bolea:
Da, vă mulțumesc.
De fapt, stimaţi colegi,
Noi, în Codul contravențional, în Codul penal, avem mai multe
articole care au menirea de a responsabiliza cetățenii, de fapt, alegătorii în
ceea ce ține de factorii de decizie, acei lucrători ai birourilor electorale, ai
secțiilor de votare.
Avem și noi unele articole, dar ele nu se referă, propriu-zis, la ceea ce
noi numim tehnologia „carusel” și celelalte tehnologii care de-a lungul
anilor la diferite tipuri de alegeri în Republica Moldova se utilizau.
Și în cazul respectiv, dacă noi … bine acest proiect vine să
îmbunătățească prevederile legislației în vigoare referitor la alegeri, mai
9

ales că în iarnă ne așteaptă alegerile parlamentare, eu totuși insist să
existe… prevederi în Codul contravențional care…
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Continuați – 10 secunde.
Noi am înțeles subiectul, am văzut și amendamentul, și, domnule
Bolea, bineînțeles, dacă insistați, o să supunem votului potrivit procedurii.
Vă rog.
Poftiți.
Domnul Vasile Bolea:
Da, vă mulțumesc.
Totuși, trebuie să existe prevederi care sancționează și
responsabilizează factorii de decizie, ca ei să nu utilizeze sau să nu încerce
să utilizeze asemenea tehnologii în favoarea unui sau altui concurent
electoral.
Vă mulțumesc.
Și cer să fie puse aceste amendamente la vot în plen.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Va fi supus votului acest amendament.
Dacă nu mai sînt alte subiecte, vă mulțumim foarte mult.
Doamnă președinte Apolschii…
Cer scuze.
Doamnă Bodnarenco,
Sînteți autor al amendamentelor?
Da. Vă rog frumos.
Poftiți.
Doamna Elena Bodnarenco:
Vă mulțumim frumos.
Și noi am avut două amendamente. Primul, ca articolul 52 din Codul
contravențional să fie omis și rămîne în redacția… și să rămînă în redacția
actuală.
Și al doilea amendament, socotim că alineatul (10) al articolului 52
propus de autorii inițiativei contravine alineatului (2) din acest articol și
propunem să fie păstrat în redacția existentă.
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Doamna Raisa Apolschii:
Decizia comisiei la ambele amendamente este de a nu accepta aceste
amendamente din simplul motiv că, de fapt, asta este esența acestui proiect
și în cazul în care sînt acceptate ele, de fapt, anihilează scopul propriu-zis al
acestui proiect.
Și vreau să vă amintesc că acest proiect vine drept rezultat al
examinării și analizei legislației în materie electorală vizavi de data
alegerilor și ziua premergătoare… agitația în ziua alegerilor și cea
premergătoare.
De asta, comisia a ajuns la concluzia că nu se acceptă.
Domnul Andrian Candu:
Doamnă Bodnarenco,
Vă rog frumos.
Poftiți, precizare.
Doamna Elena Bodnarenco:
Stimate domnule Preşedinte,
Totuși, insistăm să fie puse la vot amendamentele noastre.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc foarte mult.
Va fi supus votului amendamentul, la insistența autorilor.
Vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim frumos.
Vă mulțumim frumos, doamnă Apolschii.
Încheiem aici dezbaterile la proiectul nr. 376 din 5 noiembrie 2018.
Și vom reveni la procedura de vot, precum am menționat, la ora
14.00, cînd se vor pune la vot și amendamentele.
În continuare, subiectul nr. 9 de pe ordinea de zi, proiectul de
Hotărîre privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a
Moldovei.
O rugăm frumos pe doamna Apolschii să revină la tribuna principală
și să prezinte acest proiect de hotărîre, la fel, și raportul pe care l-a pregătit
comisia. Proiectul nr. 412 din 20 noiembrie 2018.
Doamna Raisa Apolschii:
Vă mulțumesc, domnule Preşedinte.
Să urmez o consecutivitate, am să dau citire proiectului de Hotărîre
privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei.
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„În temeiul articolului 23 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca
Naţională a Moldovei,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. – Se acceptă demisia domnului Sergiu Cioclea din funcţia
de Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei şi se constată vacanţa acestei
funcţii din data de 30 noiembrie 2018.
Articolul 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.”
Și raportul comisiei. Vreau să aduc la cunoștință plenului că comisia a
examinat această hotărîre și cererea de demisie depusă de către domnul
Sergiu Cioclea la 16 noiembrie 2018, în adresa Preşedintelui Parlamentului.
Și, cu majoritatea voturilor, a decis să propună Parlamentului pentru
examinare și adoptare proiectul de Hotărîre nr. 412 din 20 noiembrie 2018.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
În continuare, întrebări în adresa autorului.
Doamna Ciobanu.
Numai puțin, doamnă Apolschii, rețineți-vă puțin la tribună.
Doamnă Ciobanu,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Doamna Maria Ciobanu:
Eu cred că era firesc ca domnul Cioclea să vină la tribuna centrală a
Parlamentului, așa cum a fost votat de către deputați, cu un raport de
activitate ce a făcut în acești ani și să ne spună de ce pînă la ziua demiterii
dumnealui nu a fost publicat Raportul „Kroll 2”.
Nu este... toată lumea se întreabă: de ce a plecat Cioclea?
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Dați-mi voie, în calitate de Președinte al Parlamentului care am
competențe și la numirea, și la demisia unui Guvernator, să vă aduc aminte,
doamnă Ciobanu, că, acum 3 săptămîni, domnul Guvernator al Băncii
Naţionale a fost aici, în plenul Parlamentului, la audieri legate inclusiv de
Raportul „Kroll” și a dat întrebări... a dat răspunsuri, cer scuze, la toate
întrebările, inclusiv de ce publică sau de ce nu publică și ce se întîmplă în
privința Raportului „Kroll”. Și aș ruga, dragi colegi, să nu speculăm pe
aceste subiecte, deoarece, de fapt, vorbim despre demisie.
Dar dacă vorbim despre Raportul de activitate, ar trebui să cunoașteți
că Raportul de activitate a fost audiat în Comisia economie, buget şi finanţe
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în fiecare an, da. Și mai mult decît atît, dumnealui cînd a anunțat demisia, a
și ieșit în fața presei și a publicului, și a țării pentru a vorbi despre
rezultatele realizate și, respectiv, și a ținut raportul în fața publicului.
În continuare, domnul Ghilețchi.
Vă rog frumos, poftiți.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Pornind de la faptul că orice funcționar are acest drept de a
demisiona, inclusiv deputații, eu cred că noi ar trebui să respectăm decizia
Guvernatorului, domnului Sergiu Cioclea. Doar că aș mai menționa un
lucru, adică pe de o parte, este interesantă această abordare din partea atît
a unor colegi, cît și a unor reprezentanți ai partidelor de opoziție
extraparlamentară care deja deplîng cumva demisia Guvernatorului, cu
toate că în această perioadă au cerut totdeauna demisia lui.
Cînd demisia a avut loc, deja iată că este un lucru regretabil.
Un alt element pe care vreau să-l menționez este: eu cred că domnul
Cioclea merită și un cuvînt de mulțumire pentru activitatea pe care a avut-o
în funcția de Guvernator. Pe lîngă criticile pe care le avem din afară, totuși,
acest domeniu este apreciat ca un domeniu în care s-au făcut progrese,
sistemul și stabilitatea macrofinanciară bancară corespunde standardelor și
exigențelor internaționale și eu cred că domnul Cioclea și-a adus aportul în
această privință, preluînd funcția de Guvernator într-o perioadă extrem de
complicată.
De aceea, doamnă Apolschii, poate, nu știu, în raportul comisiei dacă
se conține acest lucru, nu era rău să fie și un „mulțumesc frumos” în adresa
domnului Guvernator pentru activitatea pe care a depus-o. Dar pentru
ceilalți, încă o dată, este regretabil că sînt anumite duble standarde cînd e
vorba de funcția și misiunea pe care a îndeplinit-o domnul Guvernator.
Vă mulțumesc. (Rumoare în sală.)
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Da, doamnă Ciobanu, să știți că chiar, într-adevăr, se examinează
acordarea unei medalii domnului Guvernator, fiindcă, cu adevărat, a avut
reușite deosebite.
Domnule Cobzac,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Domnul Grigore Cobzac:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
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Antevorbitorilor mei, cît și, mai bine zis, antevorbitorilor mei... asta și
ne pune în gardă. Cu 3 săptămîni în urmă, domnul Cioclea a fost în
Parlament, a vorbit despre realizări, a vorbit despre planuri pe viitor și,
na-ți-o bună, peste 3 săptămîni, dumnealui vine cu demisia.
În acest context, noi am vrea să știm ce s-a întîmplat că nici la
jumătate de mandat, un specialist bun, haideți să o recunoaștem, își depune
benevol demisia.
Noi vrem să știm: au fost sau nu exercitate presiuni asupra
dumnealui? Care este cauza adevărată? Pentru că, apropo, ieșirea lui la
presă a fost sub formă de briefing, atît de larg răspîndit acum de către unii
politicieni. Noi vrem să știm: au fost sau nu presiuni asupra lui? Care sînt
cauzele adevărate?
Pentru că, în urmă cu 3 săptămîni, totul era bine și frumos, nimic nu
prevestea. Ce s-a întîmplat acuma?
În presă sînt diferite informații. Eu nu vreau să... (Voce nedeslușită
din sală.)
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Vă mulțumim frumos.
Domnule Reidman,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Dacă aveți întrebări în adresa raportorului, vă rog.
Domnul Oleg Reidman:
Eu n-am întrebări, eu vreau să spun...
Domnul Andrian Candu:
Vreți să aveți o remarcă.
Domnul Oleg Reidman:
... niște cuvinte.
Domnul Andrian Candu:
Niște cuvinte. Aveți tot dreptul.
Două minute plus două – 4 minute aveți la dispoziție.
Domnul Oleg Reidman:
Mersi mult.
Mersi mult.
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Уважаемые коллеги!
Конечно, фигура Председателя Национального банка – одна из
ключевых в экономике страны и вообще по жизни. Наша фракция при
назначении господина Чокли воздержалась от голосования за его
кандидатуру по разным обстоятельствам, стенограмма это отражает,
какие мы сомнения высказывали. Все сегодняшние, так сказать,
благодарности в адрес господина Чокли могут иметь место при
занятии определенной позиции.
Но я вам скажу мое мнение и мнение моих коллег по фракции,
что господин Чокля уходит вовремя, потому что все меры, которые
под его руководством были приняты и как бы успокоили ситуацию,
через 4–5 месяцев, максимум через полгода проявятся в полном
объеме в виде негативных тенденций, которые уже наметились:
сокращение национального кредита, зажим инфляции искусственным
путем и препятствование развитию в связи с этим, жесточайшие меры
в отношении менеджмента банков, перевод или устремления в
передаче капитала банков концентрированно так называемым
инвесторам cu reputație bună, которые, в общем-то, являются по
мнению нашего Национального банка единственными в виде
Европейского банка реконструкции и развития.
Поэтому, уважаемые, мне кажется, что нам нужно … конечно, мы
не можем господина Чоклю держать, поскольку он волю свою
проявил, но мы должны внимательно оценить последующие
движения в банковском секторе, потому что то, что было принято при
господине Чокле, при его руководстве Национальным банком, в
скором будущем… повторюсь – не так далеком, максимум полгода,
проявятся в самом, будем так говорить, негативном плане для
развития нашей банковской системы.
Спасибо.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Dragi colegi,
Vreau să vă atrag atenția că acum sîntem la etapa de întrebărirăspunsuri în adresa autorului.
Dacă vreți să vă expuneți inclusiv politic, precum a făcut-o și domnul
Reidman, aveți posibilitatea să vă înscrieți cu luare de cuvînt.
În continuare, domnul Apostol.
Vă rog frumos.
Domnul Ion Apostol:
Mulțumesc, domnule Președinte.
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Doamnă Apolschii,
Eu nu știu de ce la noi se face o tradiție: atunci cînd îi numim, îi
votăm în Parlament, vin cuminți aici toți șefii... șefuleții, dar cînd își anunță
demisia, tot pe ascuns.
Noi, PL, Fracțiunea PL am cerut ieri audieri să vină domnul
Guvernator cu un raport.
Dumneavoastră ați... majoritatea parlamentară ați refuzat, ați respins
această inițiativă.
Probabil că, se ascunde ceva.
Oricum merităm noi, aleșii poporului, să știm ce se întîmplă, nu doar
să aflăm din presă niște lucruri... interpretări. De ce ne temem?
Haideți să facem lumină în acest caz.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Doamna Raisa Apolschii:
Asta-i întrebare față de mine? N-am înțeles.
Domnul Andrian Candu:
Nu este întrebare în adresa dumneavoastră.
Asta este o exprimare a unui cinism, ca să nu-l menționăm altfel.
Domnule Golovatiuc,
Aveți dumneavoastră întrebări în adresa doamnei Raisa Apolschii?
Vă rugăm frumos.
Domnul Vladimir Golovatiuc:
Спасибо, господин Председатель.
Ну, мы обязаны тоже сказать пару слов и, естественно,
завершить это вопросом, конечно.
Все мы помним, как отбиралась кандидатура, как она
назначалась. Мы выступали, и конкретно было предложено господину
Чокле сделать выводы из того, что произошло с предыдущим
губернатором. Драгуцан не был глупым, он все прекрасно понимал, но
не получалось, но не получалось, и хотелось, чтобы, господин Чокля,
все это учел.
Я согласен с оценками, которые сделал коллега Рейдман. Попрежнему, несмотря на те результаты, которые произошли, ведь
господин Чокля был назначен в 2016 году, когда уже все эти меры
были приняты, и стабилизация искусственная, ну, это естественно,
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монетарными инструментами была запущена до него: и снижение
курса – некоторая стабилизация, и снижение инфляции – все это
было запущено до него, но это неустойчиво.
И мы на комиссии об этом говорили – нет ценовой стабильности.
Ведь сам же Нацбанк прогнозирует, что к началу осени инфляция
вырастет в разы, то есть будет больше 7 процентов. Сейчас это один
процент, и это не стабильность. А это главная задача центрального
банка. Поэтому, к сожалению, может, не хватило времени, не спорю.
Господин Чокля действительно высококлассный профессионал.
Может, не хватило времени, я не знаю, но не получилось. Денежный,
финансовый, валютный рынок по-прежнему является очень важным
фактором риска.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Domnul Vladimir Golovatiuc:
Вопрос.
Domnul Andrian Candu:
Întrebare în adresa autorului. Dacă aveți luare de cuvînt, vă înscrieți
la luare de cuvînt. Întrebare, vă rugăm frumos, în adresa autorului. (Voci
din sală.)
Domnul Vladimir Golovatiuc:
… Вопрос: каковы мотивировки отставки? Каковы мотивировки
его отставки, его заявления? Может, что-то не получилось, угроза
разрыва отношений с Фондом? Какие-то другие нестыковки? Что
указал господин Чокля в своем заявлении?
Спасибо.
Domnul Andrian Candu:
Este întrebare adresată mie, că eu am avut discuții cu domnul Cioclea,
atunci cînd a fost înaintată cererea, dar și înainte de a fi înaintată cererea ca
atare. Singurul motiv care este invocat în realitate și pentru ca să acoperim
și tot felul de speculații – sînt motive personale. Ba mai mult decît atît,
domnul Cioclea de la asumarea misiunii de Guvernator a menționat că vine
doar în calitatea sa de așa-numitul manager de criză pentru a realiza unele
chestiuni cele mai importante. Ceea ce dumnealui a reușit și a considerat că
misiunea dumnealui a fost îndeplinită și vreau să remarc și eu că a fost
îndeplinită cu succes.
Domnul Cioclea, cu adevărat, a ridicat la nivelul unor standarde
profesionale, morale și de integritate a tot ceea ce înseamnă funcția de
Guvernator și viitorul Guvernator al Republicii Moldova va trebui să țină
același pas și să fie la același nivel.
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Vă mulțumesc frumos.
Da, vă rog frumos, precizare.
Domnul Vladimir Golovatiuc:
… господину Чокля продать проблемные акции известных
банков?
Domnul Andrian Candu:
Dumneavoastră cunoașteți că cele 3 bănci cu probleme, Victoriabank
este scoasă din supraveghere și s-a clarificat, și s-a vîndut o parte din
acțiuni Consorțiului „Banca Transilvania” și BERD.
Cunoașteți că a doua bancă cu probleme, care este, de fapt, prima
bancă din punct de vedere al capitalului din țară, Moldova Agroindbank, la
fel, a fost realizată tranzacția inclusiv prin intermediul statului și rămîne a
treia bancă cu probleme care este Moldindcombank, de fapt, cu probleme e
greșit spus, sub supraveghere, care urmează, la fel, sînt intenții și sînt
procese de așa-numitele „do diligence” și de analiză, ca și celelalte acțiuni
ale acestei bănci să fie într-o bună zi, cînd este gata, realizată tranzacția.
Adică probleme nu vor fi, bineînțeles și în sistemul bancar, și în economia
Republicii Moldova, mai ales, prin asumarea guvernării de Partidul
Democrat nu vor fi.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și în continuare…
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ciobanu, că în sfîrșit apreciați
guvernarea.
Vă mulțumesc.
Dacă aveți întrebări în adresa doamnei Apolschii.
Vă rog frumos, domnule Bolea, poftiți.
Domnul Vasile Bolea:
Da, vă mulțumesc, domnule Președinte.
De fapt, este și o întrebare pe care o adresează cetățenii.
Doamnă Apolschii,
Dacă cunoașteți, atunci cînd a demisionat domnul Drăguțanu, a
primit din partea statului o sumă aproape de un milion de lei. Nu
cunoașteți dumneavoastră cît va primi…? Că, de fapt, acesta e interesul
cetățenilor, cît va primi domnul Cioclea la demisie din partea statului?
Doamna Raisa Apolschii:
Eu vă mulțumesc.
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Domnul Vasile Bolea:
Tot aproape de un milion sau poate mai puțin?
Doamna Raisa Apolschii:
Eu vă mulțumesc.
Dacă era întrebarea unui alt coleg, dar nu a membrului Comisiei
juridice, eu mai înțelegeam, dar dumneavoastră știți foarte bine
competența Comisiei juridice vizavi de numiri și vizavi de demisii.
De asta dacă… la comisie, nu știu, nu s-a abordat întrebarea, dar chiar
nu m-am interesat, că nu prea am eu obiceiul să număr banii cuiva. (Voce
din sală.)
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
Doamna Raisa Apolschii:
Și nu intră în competența mea.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi deputați,
Prin interpelările respective și cunoscînd legislația Republicii
Moldova, mai ales în sectorul bancar, vă va fi foarte ușor să aflați care sînt
plățile de indemnizații, inclusiv la Banca Națională.
Vă mulțumim frumos.
În continuare, domnul… rămîneți puțin, să vedem, totuși, poate o să
aveți întrebări în adresa dumneavoastră. (Voce nedeslușită.)
Domnule Boțan,
Vă rugăm, poftiți.
Domnul Roman Boțan:
Vă mulțumesc.
Mai întîi o scurtă remarcă ce ține de procedură, de etica și conduita
parlamentară.
Domnule Președinte,
Vizavi de colegul meu ați făcut o remarcă, vi s-a făcut observație și din
partea altor deputați în ședința de ieri. Consider că asemenea remarci,
comentarii pe marginea poziției exprimate nu sînt la locul său și nu
corespund eticii și conduitei parlamentare, conform Regulamentului
Parlamentului.
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Iar întrebarea către dumneavoastră este: în plenul Parlamentului
domnul Cioclea nu a venit, deși au fost solicitări în acest sens, am vrut să
întreb dacă a fost invitat la ședința comisiei?
Vă mulțumesc.
Doamna Raisa Apolschii:
Nu, stimate coleg, nu a fost invitat. Pentru… legea ne obligă să avem,
la examinarea întrebării vizavi de demisie, cererea și, de fapt, ceea ce… am
examinat cererea. Și din practică, cel puțin, din experiența mea și a
colegilor, noi nu… nu ne obligă legea să invităm la demisie. Și chiar dacă
l-am invita, și chiar dacă l-am întreba de ce și pentru ce, omul spune că „din
motive personale”. Cum credeți ce interogatoriu am putea să-i facem și
cum am putea să-l obligăm astfel?
La numire – întotdeauna candidații sînt numiți în fața comisiei, cît și
în plenul Parlamentului. La demisie – nu este și nu ne obligă legea, asta
vreau să menționez.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Doar din punct de vedere procedural, domnule Boțan, dacă-mi
permiteți, am să vă dau și explicația intervențiilor mele.
În mod obișnuit, potrivit Regulamentului, într-adevăr, nu am dreptul
să comentez și trebuie să urmez, să moderez plenul Parlamentului fără
comentarii. În același timp, în acest subiect, luînd în considerare că
numirea, dar și demisia Guvernatorului Băncii Naționale trec prin
Președintele Parlamentului, am simțit nevoia și sînt obligat să vin și cu
anumite detalii sau să vin cu anumite percepții personale, deoarece trec
prin mine numirile și demisiile Guvernatorului.
Vă mulțumesc foarte mult. (Voce din sală.)
Păi, întocmai, eu respect și legea. Demisia și numirea Guvernatorului
se fac prin Președintele Parlamentului.
Vă mulțumesc foarte mult.
Domnule Bejan,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Domnul Valerian Bejan:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi deputați,
Mulți din sală sînt foști conducători ai diferitor întreprinderi și atunci
cînd avem un specialist prețios, înalt calificat, căutăm orice metodă pentru
a-l menține în colectivul dat pentru a ne aduce plusvaloare.
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Spuneți, vă rog, dacă s-au întreprins unele măsuri pentru a intra în
problemele care au apărut la domnul Cioclea, pentru a-l convinge că poate
pe o perioadă, pe o lună, pe două, își rezolvă problemele ca, ulterior, să
rămînă, deoarece dumneavoastră și nu numai dumneavoastră spuneți că
este un specialist de calificare foarte înaltă?
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Bejan,
Luînd în considerare că domnul Cioclea, într-adevăr, este un foarte
bun specialist și dumnealui s-a dedicat și a revenit în țară, de fapt, să ajute
Republica Moldova, vreau să vă spun că noi îl pregătim pentru altă funcție
și altă poziție.
Vă mulțumesc frumos.
În țară sau în afară.
Vă mulțumim mult.
Vă mulțumim foarte mult.
Nu mai sînt alte întrebări. Și astfel încheiem dezbaterile la proiectul
nr. 412 din 20 noiembrie 2018.
Vă mulțumim foarte mult.
Vom reveni la procedura de vot, precum a fost menționat.
Și, probabil, am ajuns la etapa atmosferei… sînt destule emoții și
plenul Parlamentului este pregătit să trecem la o etapă interesantă a
discuțiilor pe marginea unor subiecte importante din Republica Moldova
legate de situația economică, financiară și bugetară a țării.
Și iată de ce, dragi colegi, vă propun ca să începem discuțiile pe
marginea bugetelor care sînt astăzi pe ordinea de zi.
Și primul subiect este subiectul nr. 3, proiectul Legii bugetului de
stat pentru anul 2019, proiectul nr. 393 din 13 noiembrie 2018.
Și îl invităm la tribuna principală pe domnul Iurcu Vitalie, secretar de
stat în Ministerul Economiei și Infrastructurii.
În mod tradițional, Ministerul Economiei și Infrastructurii începe
prezentarea bugetului referindu-se la indicatorii macroeconomici și tot ceea
ce se preconizează pentru anul viitor.
Mulțumim frumos.
Poftiți.
Domnul Vitalie Iurcu – secretar de stat al Ministerului
Economiei și Infrastructurii în domeniul economic:
Mulțumesc.
21

Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Dați-mi voie să vă prezint principalele aspecte ale prognozei
indicatorilor macroeconomici pentru anul 2019. Deci pentru anul 2019
considerăm că economia Republicii Moldova va avea o evoluție ascendentă,
creșterea produsului intern brut o prognozăm la nivel de 4 la sută
aflîndu-se în proximitatea produsului potențial. Deci o serie de factori își
vor aduce contribuția la această creștere, principalele ipoteze care au stat la
baza acestei prognoze fiind următoarele:
1. Consolidarea creșterii economice a economiei globale.
Astfel, în baza prognozei Fondului Monetar Internațional, în zona
euro, ceea ce constituie 70 la sută din exportul produselor moldovenești, se
va înregistra o creștere economică de 2 la sută, în țările CSI, ce constituie
aproximativ 20 la sută din export, creșterea economică va constitui circa
2,1 la sută.
Sectorul industrial își va continua … ascendență și în anul 2019, astfel
noi prognozăm că în anul 2019 deci creșterea industrială va înregistra 5 la
sută. Deci aceasta va fi susținută și de creșterea atît de cererile interne, cît și
cererile externe pentru produsele industriale naționale, de extinderea
activităților investitorilor străini și, în special, în ramurile industriei
automotive, care va genera circa 31 la sută din această creștere, industria
ușoară – 24 la sută din creștere și industria alimentară va asigura 28 la sută
din creștere. De aceea, de asemenea, o evoluție pozitivă se așteaptă și în
sectorul agricol, care va avea desigur și un impact important la industria
alimentară care constituie circa 25 la sută din industrie.
Evoluția în sectorul agricol tot o prognozăm pe o creștere la nivel de
4,5 la sută, în baza prognozelor Colegiului Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, aceasta va fi bazată atît pe creșterea
producției vegetale de plus 4,8 la sută, cît și a producției animaliere plus
3,5 la sută. Conform și datelor Băncii Naționale, circa 8 la sută din
portofoliul de credite sînt îndreptate către agricultură, iar 7 la sută sînt
acordate industriei alimentare.
Este important de menționat că presupunem și în continuare
activitatea investițională să se consolideze, asta pentru anul 2019 s-a
prognozat o creștere a investițiilor de circa 3,3 la sută. În primul rînd, avem
și în cadrul restabilirii finanțării proiectelor investiționale, astfel de surse
externe se presupune vor fi finanțate proiecte investiționale în sumă de
circa 2,8 miliarde de lei. La fel, deci apar premise pentru retehnologizare și
recreditarea economiei naționale, precum și lansarea Programului „Prima
Casă” și alte proiecte.
Cu titlu de informare țin să menționez că, de la lansarea Programului
„Prima Casă”, la data de 16 noiembrie 2018 au fost deja emise 800 garanții
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în sumă totală de circa 190 milioane de lei care garantează rambursarea
creditelor ipotecare în sumă totală de circa 380 de milioane de lei. Și,
respectiv, considerăm că va fi o evoluție pozitivă și în anul 2019 la acest
subiect.
Este important de menționat că se simte deja în anul curent
relansarea recreditării. Astfel, după recesiunea care a durat de circa 2 ani de
zile, creditele noi acordate în economie au crescut aproximativ cu 35 la sută
în octombrie anul curent față de octombrie anul 2017, soldul creditelor a
crescut cu 4,3 la sută la sfîrșitul lunii octombrie față de sfîrșitul lui
octombrie anul 2017, care a fost în permanentă descreștere în ultimii patru
ani. Mai mult decît atît, conform prognozei Băncii Naționale a Moldovei,
creditele acordate în economie vor crește anul viitor cu circa 15 la sută.
Dezvoltarea economiei mondiale desigur va conduce și la
intensificarea cererii, atît a cererii externe cu efect pozitiv asupra
exporturilor de produse. Creșterea exporturilor va fi asigurată și extinderea,
și promovarea produselor noastre atît pe piețele Uniunii Europene, Turciei,
semnarea Acordului de Liber Schimb cu China. Dezvoltarea economică va fi
asigurată și de dezvoltarea zonelor economice libere, parcurilor industriale
și altor platforme de investiții, pe care le avem la moment. Deci acestea vor
contribui, în fine, conform prognozei noastre, la creșterea exportului circa
13 la sută în anul 2019.
De asemenea, creșterea reală a salariilor cu plus 4 la sută, a pensiilor,
precum și majorarea remitențelor de peste hotare, conform prognozelor
Băncii Naționale, acestea vor crește în anul viitor de la 10 la 15 la sută,
desigur vor conduce la majorarea consumului și, respectiv, a importului cu
9,4 la sută.
Relansarea activității instituționale va contribui desigur tot la
creșterea importului, … că în cazul respectiv vor fi importate utilaje
suplimentare, materie primă de import și altele.
Stimate domnule Președinte,
Aceștia sînt pe scurt acei indicatori macroeconomici care au stat la
baza pregătirii bugetului pentru anul 2019.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
În continuare, întrebări în adresa domnului Iurcu.
Și prima intervenție – din partea domnului Cobzac.
Vă rugăm frumos, poftiți.
Domnul Grigore Cobzac:
Da. Vă mulțumesc, domnule Președinte.
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Domnule raportor,
În articolul 3 sînt indicate „compensarea veniturilor ratate de la
impozitele pe venit și alte impozite pentru APL-urile locale” și este indicată
suma de 311 milioane 783 de mii. Pe de-o parte asta.
Pe de altă parte, avem estimările CALM-lui care … Bugetul de stat.
Domnul Vitalie Iurcu:
Nu, eu doar indicatorii macroeconomici, domnule Cobzac. Asta, vă
rog, cu tot respectul, avem colegii de la Ministerul Finanțelor care o să
raporteze în continuare.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Dragi colegi,
Se pun întrebări pe parametri macroeconomici acum.
Domnule Cobzac,
Dacă aveți întrebări pe acest subiect?
Vă rog frumos.
Domnul Grigore Cobzac:
Acești parametri au fost coordonați și aprobați de Fondul Monetar?
Domnul Vitalie Iurcu:
Încă o dată. Cu tot respectul, domnule deputat …
Domnul Grigore Cobzac:
Indicatorii macroeconomici …
Domnul Vitalie Iurcu:
Da, ele sînt …
Domnul Grigore Cobzac:
… au fost aprobați și coordonați cu Fondul Monetar Internațional?
Domnul Vitalie Iurcu:
Noi asta avem în baza discuțiilor și prognozei… care am discutat cu
colegii de la Fondul Monetar, perioada 2019–2020, desigur, și fac parte
componentă.
Da. Poftim.
Domnul Andrian Candu:
Și noi vă mulțumim.
În continuare – domnul Carp.
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Domnul Lilian Carp:
Uitați-vă, dumneavoastră prezentați un deficit bugetar de 5 miliarde
jumătate în linii generale. Ne uităm aici de unde poate fi acoperit acest
deficit, aici aveți granturi și alte venituri, care, oricum, însumate împreună
nu reprezintă 5 miliarde jumătate.
Domnul Vitalie Iurcu:
Stimate domnule deputat,
Ministerul
Economiei
prezintă
prognoza
indicatorilor
macroeconomici, întrebările acestea sînt mai în detalii, sînt sigur că colegii
de la Ministerul Finanțelor vor răspunde la această întrebare.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
În mod obișnuit, în fiecare an, bugetul este prezentat de Ministerul
Economiei la criterii, parametri macroeconomici și, după aia, de Ministerul
Finanțelor în tot ceea ce ține deja de sumele exacte.
Întrebările le punem în felul următor …
Bine. Domnule Reidman,
Vă rugăm frumos, poftiți.
Domnul Oleg Reidman:
Спасибо, господин Председатель.
Господин госсекретарь!
Для того, чтобы, как говорится, не быть обвиненным в том, что
мы ведем здесь дискуссию больше политико-предвыбороную, чем
профессиональную, я хотел бы воспользоваться несколькими
вопросами, которые возникли при чтении рапорта de stare a țării
„Expert-Grup”, и чтобы вы их прокомментировали. „Creșterea este
bazată pe factorii mai curînd conjuncturali sau aritmetici, decît
fundamentali”. Ce dumneavoastră puteți să spuneți?
Aritmetici – asta-i … мне, например, совершенно понятно:
Национальный банк зажал инфляцию, коэффициент дефляции,
соответственно, меньше, и, соответственно, разделив один и тот же
объем, ну, примерно ВВП номинальный на коэффициент дефляции
меньший мы и получаем рост.
Это, так сказать, в магазинах или населению ничего больше не
предлагается, но рост экономики налицо.
Вот утверждение «Эксперт груп», не мое.
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Domnul Vitalie Iurcu:
Deci eu nu sînt în măsură să comentez comentariile la „Expert-Grup”,
Oleg Moiseevici. Trebuie de văzut exact ce au avut în vedere acești experți.
În multe cazuri expun părerea neclară.
Clar că acel indicator pe care îl prognozăm, 4 la sută pentru anul
viitor, are la bază anumiți factori foarte clari care vor contribui la această
creștere. Noi înțelegem, asta va fi contribuția din punct de vedere al
creșterii producției industriale, producției agricole. Deci avem creștere atît
a consumului intern și alți factori care să ducă la această creștere care este
bine asigurată.
Deci 3,1 la sută din această creștere va fi asigurată de valoarea
adăugată brută pe diferite componente și pe diferite componente de
structuri, inclusiv dintre care 27 la sută din datele propriu-zise vor fi
generate de contribuția în această creștere, va fi de către bunuri, 50 la sută
din servicii și alte elemente.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Domnule Reidman,
Vă rugăm frumos, dacă aveți precizare sau altă întrebare.
Domnul Oleg Reidman:
Nu. A doua întrebare.
Государственный бюджет, как и публичный национальный
бюджет, являются инструментами, которые мы применяем для
разных вещей, и в первую очередь – для развития страны.
Соответственно, макроэкономические прогнозы и оценки – это тот
оселок, на котором мы этот топор, так сказать, затачиваем. Этот
инструмент готов к использованию.
Так вот там же написано: niciodată din anul 2000 încoace economia
moldovenească nu a trecut printr-o criză investițională atît de lungă și de
profundă… și de profundă. Investițiile în active imobilizate atît în sectorul
privat, cît și în sectorul public au scăzut dramatic, în 2015, 2016 minus
20 la sută, aproape stagnant în anul 2017 și, după cum noi vedem, astăzi și
în buget, și în prognoze investițiile nu cresc atît cît trebuie.
Domnul Vitalie Iurcu:
Oleg Moiseevici,
... ați remarcat destul de parțial… de corect 2000… eu mă uit după
statistică ce avem cel puțin pozitiv din 2016 încoace, avem începînd cu
această perioadă deci, practic, cum ați menționat, în 2016, 2105 am avut o
descreștere, dar avem clar vădit deci în 2017 investițiile în active materiale
pe termen lung au constituit 23,5 miliarde, în 2018 deja de acum 25 și două
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miliarde și, cum am menționat, pentru anul 2019 se prognozează încă o
creștere de 3,3 la sută, deci ceea ce va fi 26,6 miliarde.
Doi. Probabil, raportul acestor experți era deja de acum publicat ceva
timp în urmă. După cum am menționat și în raportul respectiv, avem o
tendință foarte importantă, în opinia noastră, pozitivă de îmbunătățire a tot
ce ține de creditarea sectorului, în real, deci cum am menționat, creditele
noi acordate în economie au crescut cu aproape 35 la sută în luna
octombrie 2018 față de luna octombrie 2017, soldul s-a majorat cu
4,3 la sută în octombrie 2018 comparativ cu octombrie 2017.
Și… este pentru prima dată în ultimii 4 ani cînd se înregistra
permanent o descreștere a acestor indicatori. Și cum am menționat,
conform prognozelor Băncii Naționale, creditele acordate în economie vor
crește cu circa 15 la sută.
Înțelegem, din punct de vedere economic, banii suplimentari în
economie vor genera… investițiile suplimentare… economie vor genera un
efect pozitiv atît la crearea locurilor de muncă, cît și la producere și exportul
respectiv.
Domnul Andrian Candu:
Ultima precizare, vă rugăm frumos.
Domnule Reidman,
Vă rugăm.
Domnul Oleg Reidman:
Господин госсекретарь, конечно, бодренько, так сказать… дал
ответ бодренький такой, но расчеты на то, что в нынешних условиях, –
а я это говорил при предыдущем вопросе, – что в нынешних условиях
рост национального кредита для прямых инвестиций внутренних
будет таким, на который можно рассчитывать для этих инвестиций,
мне кажется необоснованным.
Мы это посмотрим в конце будущего года.
Спасибо.
Domnul Vitalie Iurcu:
Спасибо.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Și ultima intervenție – domnul Răducan.
Vă rugăm frumos.
Domnul Marcel Răducan:
Da. Mulțumesc, domnule Preşedinte.
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Domnule secretar de stat,
Sigur că sînt niște lucruri foarte încurajatoare cînd vedem procentul
de creștere a PIB-ului pe care-l vedem în dinamică că este pozitiv, vedem
creșterea exportului la 13,1%, vedem importul care este balanță, eu nu știu,
pozitivă sau negativă, dar importul este mai mic ca exportul și asta tot este
pozitiv, vorbește despre faptul că economia și motoarele economiei sînt în
activitate.
Eu vă rog un pic să vorbiți despre structura exporturilor și structura
acestor 4% a creșterii PIB-ului.
Domnul Vitalie Iurcu:
Da, vă mulțumesc, domnule deputat.
Deci după cum ați menționat, prognozăm o creștere a exportului de
circa 13 la sută ca structură, cum am explicat, cum am spus și în raport deci
presupunem că asta va fi bazată, în primul rînd, pe creșterea exporturilor
legate cu industria… inclusiv din tot ce e legat de automotive, cu creșterea
31 la sută va constitui… va contribui cu 31 la sută din această creștere.
Industria ușoară va contribui deci cu circa 24 la sută în această creștere pe
care o vedem în producția industrială propriu-zisă.
Deci ca structură și poziție-cheie de export pe care le avem noi acum
asta sînt mașini și echipamente electrice, avem industria ușoară și,
respectiv, tot ce ține de producția agricolă, fructe, legume și deci plus acele
din industria alimentară. Deci este evident că se conturează niște premise
pozitive de asigurare a unei creșteri economice în continuare.
Perfect ați menționat, ca cifre să înțelegem că, de exemplu, aceleași
exporturi, începînd cu 2016 cînd avea o cifră de 2 miliarde 45 milioane de
dolari, în anul 2019 prognoza deja de acum este de 3 miliarde 450. Acesta
este un factor foarte important. Deci, practic, în această perioadă scurtă de
timp s-a asigurat circa 70 la sută de creștere a exporturilor din țară.
Înțelegem foarte bine, exportul – aceasta înseamnă încă valută în
țară, locuri de muncă etc. și alte efecte pozitive.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Domnule Răducan,
Dacă aveți precizare sau a doua întrebare.
Domnul Marcel Răducan:
Nu am a doua întrebare, nici precizare, domnule Preşedinte, dar
vreau să felicit Guvernul, fiindcă cifrele acestea vorbesc despre faptul că
economia este vie în Republica Moldova, odată ce acest trend este pozitiv
de creștere.
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Mulțumesc.
Domnul Vitalie Iurcu:
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
În continuare, domnul Creangă.
Vă rugăm frumos.
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Stimate domnule secretar de stat,
Am vrut, dacă aveți informații, să ne spuneți despre balanța
comercială, așa cum ați făcut descifrarea acestor 4% în creștere – balanța
comercială negativă pe care segmente, pe care domenii și în ce măsură
pentru anul următor noi vom veni cu suport din partea bugetului pentru a
dezvolta segmentul respectiv cu produsul autohton.
Mulțumesc.
Domnul Vitalie Iurcu:
Mulțumesc, domnule preşedinte.
Deci cum ați menționat, să înțelegem, practic, avem o legătură directă
între ceea ce exportăm cu ceea ce și importăm.
Desigur, adică, respectiv, asta sînt legate în mare măsură cu importul
de materie primă, inclusiv tot ce ține de sectorul automotive, avem desigur
aceleași resurse energetice care stau la baza respectivă. Dar cum am
menționat foarte clar, noi acum sîntem la etapa de elaborare și de aprobare
a Strategiei de industrializare a țării pe următoarea perioadă pînă în 2030
care prevede, în mare măsură, să creștem ponderea industriei în produsul
intern brut de la 15 la cel puțin 17 la sută, care va avea o contribuție
pozitivă.
Și al doilea element de bază este ca prin acele instrumente care acum
încercăm să le implementăm și le implementăm, sisteme de cluster, unde
unim producătorii mici cu producătorii mari, universitățile etc., vom începe
un program de substituire a importurilor cu produse fabricate de către
întreprinderile mici și mijlocii în Republica Moldova. Pentru asta avem
toate instrumentele necesare, inclusiv acele modificări care s-au făcut la
nivel de legislație prin plafonarea și prin garantarea împrumuturilor către
întreprinderile mici și mijlocii, suportul care-l acordăm și consultativ, și
financiar în acest domeniu.
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Deci urmează foarte clar că în următoarea etapă să ne focusăm în
mare măsură întru micșorarea acestui sold negativ prin substituirea
importului prin producția proprie.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Doamnă Bodnarenco,
Vă rog frumos, ultimele intervenții.
Poftiți.
Doamna Elena Bodnarenco:
Mulțumim.
Întrebarea mea este: Guvernul planifică pentru anul viitor 20% din
cheltuielile bugetului să fie acoperite din împrumuturi și granturi, cea mai
mare cotă sînt împrumuturile externe – 4,5 miliarde de lei față de
5,6 miliarde de lei în 2018.
Estimările au fost reduse, deoarece Guvernul în 2018, pentru prima
dată, nu a reușit să acumuleze nici jumătate din suma prognozată.
Și vreau să vă întreb: dacă nu se va reuși restabilirea relațiilor cu
partenerii externi, va fi problematic de acumulat în anul viitor cei
4,5 miliarde de lei?
Domnul Vitalie Iurcu:
Încă o dată, îmi cer scuze, dar, după cum a menționat și domnul
Președinte al Parlamentului, deci Ministerul Economiei și Infrastructurii
prezintă acum indicatorii macroeconomici. (Gălăgie în sală.)
Colegii de la Ministerul Finanțelor, la sigur, o să vă dea răspuns la
această întrebare.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Nu mai sînt alte întrebări în adresa Ministerului Economiei.
Vă mulțumim frumos, domnule Iurcu.
Vă dorim succese în continuare.
Și îl invităm la tribuna principală pe domnul Armașu, ministrul
finanțelor, să ne prezinte deja și partea financiară a bugetului pentru anul
viitor.
Domnul Octavian Armașu:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
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Stimați deputați,
Se prezintă atenției spre examinare și adoptare proiectul Legii
bugetului de stat pentru anul 2019.
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 este elaborat conform
cadrului legal și altor acte normative care reglementează aspectele bugetarfiscale. La baza proiectului de buget a stat prognoza indicatorilor
macroeconomici pe anul 2019, pe care a prezentat-o colegul meu, domnul
Iurcu, și politica fiscală și vamală pentru anul 2019. Parametrii bugetului
public național au fost coordonați cu Misiunea Fondului Monetar
Internațional în luna septembrie curent.
Principalii parametri ai bugetului public național sînt: veniturile
bugetului public național în sumă de 63,4 miliarde de lei sau cu
5,5 miliarde de lei mai mult față de anul 2019, creștere cu 9,4 la sută. Ca
pondere în PIB, veniturile vor constitui 30,3 la sută. (Gălăgie în sală.) Dacă
să ne referim la veniturile fiscale, acestea vor constitui 27,7 la sută din PIB
sau în sumă 57,9 miliarde de lei.
Cheltuielile bugetului public național, în sumă de 69,2 miliarde de lei,
au o majorare de 6,1 miliarde de lei față de anul precedent sau o creștere cu
9,7 la sută și ponderea în PIB – 33 la sută.
Soldul deficitului public național pe anul 2019 se estimează în sumă
de 5,8 miliarde de lei sau la nivel de 2,7 la sută din PIB față de 2,6 la sută în
anul 2018. De altfel, în anul 2018 această cifră era de circa 5,1 miliarde de
lei.
Deficitul bugetului public național, excluzînd granturile, va constitui
3,7 la sută din PIB, din care 1,2 la sută din PIB – echivalent a 2 miliarde
466,4 milioane de lei reprezintă utilizarea clauzei de derogare pentru
cheltuielile capitale finanțate din surse externe. În aceste condiții, volumul
soldului bugetar, excluzînd granturile, constituie 2,5 la sută și respectă
regula bugetar-fiscală.
Principalii parametri ai proiectului bugetului de stat sînt: „Venituri” –
42,1 miliarde de lei, o creștere cu 5,2 miliarde de lei față de anul precedent;
„Încasări din impozite și taxe” constituie 37,3 miliarde de lei, aceste
categorii deținînd cea mai mare pondere în structura veniturilor bugetului
de stat. Creșterea preconizată pentru 2019 este cu 4,2 miliarde de lei sau cu
12,6 la sută față de bugetul anului 2018.
Intrările din granturi vor constitui 1,9 miliarde de lei, fiind la nivelul
celor prevăzute pentru anul 2018. Însă, pe motiv că granturile au fost
suspendate, pentru debursările acestea suma a fost planificată și va fi
debursată pentru anul 2019. Ca pondere în suma totală a veniturilor
bugetului de stat, acestea vor constitui 4,6 la sută.
Cheltuielile bugetului de stat constituie 47,6 miliarde de lei,
înregistrînd o creștere cu 5,7 miliarde de lei sau 13,5 față de bugetul de stat
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pentru anul 2018. Din suma totală a cheltuielilor bugetului de stat pentru
2019, 47,1 la sută reprezintă transferuri către alte bugete: bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurării obligatorii medicale și
bugetele locale. 52,9 – sînt cheltuielile pentru implementarea programelor
în anul 2019 nemijlocit prin intermediul autorităților publice centrale.
Proiectul bugetului de stat pe anul 2019 urmărește alocarea
resurselor necesare pentru programe de importanță vitală, și anume pentru
cele din domeniul protecției sociale și al educației, precum și celor din
domeniul economic, care vor contribui la stimularea creșterii economice.
Printre cele mai importante politici finanțate din bugetul de stat
pentru anul 2019 se regăsesc: în domeniul protecției sociale – majorarea
cheltuielilor cu 2 miliarde 207 milioane de lei sau o creștere de circa 29,9%.
Cheltuielile la acest capitol au fost estimate reieșind din prioritățile
strategice ale sectorului, sustenabilitatea sistemului public de asigurări
sociale, îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii
și protecția copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți,
susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate,
reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
În domeniul învățămîntului se prevede o creștere cu 647 milioane de
lei sau circa 6,5%. Cheltuielile în acest domeniu sînt îndreptate spre:
acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituții
de învățămînt general public, majorarea normei financiare de alimentare a
copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt, asigurarea elevilor cu
manuale din instituțiile de învățămînt general, ca rezultat al deciziei Curții
Constituționale, și realizarea proiectelor de investiții capitale.
Pe lîngă aceasta, în proiectul bugetului pentru anul 2019 se prevede
asigurarea financiară a programelor actuale de cheltuieli, precum: Fondul
rutier – un miliard 790,7 milioane lei, dintre care 1 miliard 24,1 milioane de
lei – pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale, 766,7 milioane
de lei – pentru întreținerea drumurilor locale acumulate de bugetele locale
de nivelul întîi și al doilea.
Programul de reparație a drumurilor publice naționale „Drumuri
bune 2” – 950 milioane de lei; Fondul național pentru dezvoltare a
agriculturii și mediului rural – 900 milioane de lei; Fondul de eficiență
energetică – 480 milioane de lei, din care 400 milioane de lei provin din
implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice;
Fondul ecologic național – 289,9 milioane de lei; Fondul național de
dezvoltare regională – 220 milioane de lei.
Cheltuielile destinate implementării proiectelor cu finanțare din surse
externe vor constitui în anul 2019 – 3,5 miliarde de lei, menținîndu-se,
practic, la nivelul anului 2018.
În anul 2019 vor derula circa 66 de proiecte finanțate din surse
externe, dintre care cele mai importante sînt: proiectele de susținere a
32

programului în sectorul drumurilor – 1 miliard 644,2 milioane de lei;
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” – 150,7 milioane de lei; reforma
învățămîntului din Moldova – 218,9 milioane de lei; Proiectul „Construcția
Penitenciarului din Chișinău” – 140 milioane de lei; Proiectul „Agricultura
competitivă” – 133,5 milioane de lei.
Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 5,5 miliarde de
lei, inclusiv la „Componenta de bază” – 2,8 miliarde de lei, pentru
proiectele finanțate din surse externe – 2,7 miliarde de lei.
Principalele surse de finanțare a bugetului de stat sînt sursele externe
– intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și
implementarea proiectelor finanțate din surse externe și din sursele
interne, prin emisiunea de valori mobiliare de stat și mijloace din vînzarea
și privatizarea patrimoniului public.
Datoria de stat. Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2019 se
estimează la 63 miliarde de lei, cu o creștere față de valoarea estimată
pentru sfîrșitul anului 2018 de 6,1 miliarde de lei. Ponderea datoriei de stat
în PIB la sfîrșitul anului 2019 nu va depăși 30,1 la sută sau cu 0,3 puncte
procentuale mai mult decît valoarea estimată la finele anului 2018.
Stimați deputați,
În încheiere, rezumînd cele relatate mai sus, permiteți-mi să reiterez
indicatorii bugetului de stat pe anul 2019 care se conțin în proiectul de lege.
La venituri – în sumă de 42 de miliarde 125,5 milioane de lei. La
cheltuieli – în sumă de 47 de miliarde 664,2 milioane de lei. Deficitul – de
5 miliarde 538,7 milioane de lei.
Mulțumesc pentru atenție și solicit susținerea din partea domniilor
voastre a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
Înarmați-vă cu răbdare, domnule ministru, fiindcă cu siguranță vor fi
mai multe intervenții aici.
Și prima – din partea domnului Bejan.
Domnul Valerian Bejan:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimate domnule ministru,
Studiind proiectul Legii bugetului, chiar și în această perioadă scurtă
de timp care am avut-o la dispoziție, cu regret, poate nu am reușit să
depistez, dar, poate, dumneavoastră ne spuneți dacă sînt incluse la
capitolul de venituri, venituri din recuperarea miliardului furat și din
amnistia fiscală, acordarea de cetățenii contra plată?
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Domnul Octavian Armașu:
Din start, vă spun că acordarea cetățeniei contra plată nu generează
venituri la bugetul de stat, deci nu generează încasări care se clasifică la
conturi de venituri, maximum poate să nimerească la contul de finanțări. În
cazul acesta, ar fi emisii de valori mobiliare de stat pentru acei cetățeni.
Eventualitatea că vor fi investitori pentru a procura valori mobiliare
de stat în cadrul acelor circa 1 miliard, dacă nu greșesc, 1 miliard 200 care
se preconizează emisii de valori mobiliare de stat pentru anul viitor, din
aceste limite vom acorda acestor investitori valori mobiliare de stat.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Domnule Bejan,
Dacă aveți precizare sau a doua întrebare?
Domnul Valerian Bejan:
O precizare. Nu ați spus nimic despre veniturile din amnistia fiscală și
din recuperarea miliardului furat.
Domnul Octavian Armașu:
Veniturile din amnistia fiscală, dacă se vor materializa, se vor
materializa în anul 2018, pentru că, conform legii, conform termenelor
stabilite în actuala lege de declarare voluntară, toți termenii și, practic,
legea se epuizează pînă la sfîrșitul anului fiscal 2018.
Și la venituri avem preconizate anumite încasări, iarăși, de la o
eventuală confiscare a bunurilor de la cei care au fost condamnați pentru
frauda bancară. Deci la partea de venituri, nu țin minte, pare-mi-se că suma
de vreo 300 sau 400 de milioane este prevăzută la partea de venituri. Pe
lîngă asta mai sînt prevăzute și încasări de la vînzarea activelor celor trei
bănci de mai departe la partea de finanțare.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Domnule Bejan,
Daca aveți a doua întrebare.
Domnul Valerian Bejan:
Stimate domnule ministru,
Spuneți, vă rog, dacă ați făcut așa un calcul, cît constituie produsul
intern brut pe cap de locuitor? Și de cîți ani avem nevoie, cu creșterea
economică pe care o prognozăm noi pentru anul viitor, pentru a ajunge la
acest PIB pe cap de locuitor cum e la vecinii noștri în România?
Mulțumesc.
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Domnul Octavian Armașu:
Nu am la mine acum cifra de calcul cît e PIB-ul pe cap de locuitor.
Iarăși, de altfel, acest indice trebuie analizat și din perspectiva prețurilor
comparabile cu țările vecine și dacă să facem această analiză, atunci PIB-ul
pe cap de locuitor este ceva mai mare la noi.
Dar haideți așa, eu o să vă spun careva termene cînd vom ajunge noi o
țară sau alta, cred că ar fi un exercițiu cam hazardat din partea mea.
Este creșterea pe care o generează economia noastră și este important
că noi generăm această creștere la potențialul ei și tot ce trebuie să facem
noi e să continuăm cu investiții, investiții publice și cu reforme structurale,
ca să majorăm acest potențial de creștere. Iată la asta trebuie să ne
concentrăm.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult.
Ultima precizare sau… pe moment s-a încheiat.
Vă mulțumim.
Domnul Cobzac în continuare.
Domnul Grigore Cobzac:
Da, vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule ministru,
Eu, deja, practic, parțial, am expus prima mea întrebare, ține de cifra
la articolul 3 „Compensarea veniturilor ratate de la impozitul pe venit
pentru APL-urile locale – 311 milioane 783 de mii” este indicată. În același
timp, estimările CALM-ului sînt mai mari, sînt împrejur la 500 de milioane
de lei – venituri ratate, urmare a acestor facilități fiscale. Eu nu le
comentez, ele sînt, sperăm că o să dea în timp efect bun.
Dar APL-urile pentru anul 2019 vor avea de pierdut veniturile proprii
care ei le încasau anterior conform cadrului legal sau nu? Și, scuze, eventual
care este mecanismul… este gîndit mecanismul de compensare a acestor
311 milioane de lei? Este gîndit mecanismul de compensare sau nu, legal?
Domnul Octavian Armașu:
Haideți, eu mai întîi o să mă refer la mecanisme, atunci o să rog
colegii după asta să vină cu cifre concrete. Într-adevăr, noi am estimat acest
impact, dar el nu e atît de mare precum l-a desenat CALM-ul.
Deci noi de la… ca să înțelegeți de la reforma fiscală impactul pe
componenta impozitului pe venit al persoanelor fizice mai mult vine nu atît
de la majorarea cotei impozitului, practic, acest impact este infim. Impactul
cel mai mare vine de la majorarea scutirii personale. Noi am majorat
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scutirea personală pînă la minimumul de existență de 24 de mii de lei, așa
se estimează pentru anul viitor.
De la această majorare, impactul este de circa ceva în jur la 800 de
milioane de lei. Impact asupra autorităților locale nu vine în întregime
această sumă. De ce? Pentru că autoritățile locale vor simți impactul doar în
măsura defalcărilor pe care le primesc de la plata impozitelor pe venit în
anul 2019. În rest, ei primesc alocații de la bugetul de stat din fondul de
susținere financiară, acel care redistribuie acest impozit pe venit, iar acesta
este stabilit conform cifrelor încă din anii precedenți, cînd cota impozitului
era mai mare. Respectiv, impactul pe autoritățile locale este mult mai mic.
Și iată această cifră care am să rog colegii mei să o precizeze, noi în bugetul
de stat am prevăzut alocarea ei către autoritățile locale.
Doar am să rog colegii să vină cu precizare la cifre.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Vă rugăm colegii, într-adevăr…
Doamna Natalia Sclearuc – șef al Direcției politici bugetare și
sinteză bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor:
Bugetele locale, este prevăzut că vor primi din Fondul de susținere
financiară a teritoriilor peste 1 miliard de lei, dar aceasta este bazat pe
încasările din anul 2017, care servește bază pentru aceste calcule. În ce
privește pierderile în impozitul pe venit al persoanelor fizice, noi
compensăm 311 milioane de lei la toate bugetele de nivelul întîi și al doilea
(le vedeți în anexa 7 la proiectul legii) și aceasta este partea pe care noi o
estimăm că ei vor rata din suma totală de 800 de milioane, că restul îi
revine bugetului de stat.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Domnule Cobzac,
Dacă aveți a doua întrebare sau precizare?
Domnul Grigore Cobzac:
Precizare sub formă de întrebare. Să înțelegem că autoritățile publice
locale, urmare a acestor facilități acordate prin lege, nu vor avea venituri
diminuate la acest capitol, corect?
Domnul Octavian Armașu:
Deci noi venim să compensăm aceste diminuări.
Domnul Grigore Cobzac:
Ele vor fi compensate, da. Bine.
Și a doua întrebare.
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Domnule ministru,
Am analizat în timp bugetele 2018, 2017, 2019, ca să văd care este
impactul reformelor promovate de către guvernare și am ales trei instituții:
Cancelaria de Stat în 2017 bugetul a constituit – 309 milioane lei, în 2019 –
527 milioane de lei; Curtea Constituțională în 2017 bugetul a fost
aproximativ 14 milioane de lei, în 2019 – 17 milioane 225 plus 3 milioane și
ceva. În cazul Cancelariei de Stat plus 219 milioane. Și desigur și bugetul
Parlamentului, Secretariatului Parlamentului, în 2017 Parlamentul a avut
un buget de 127 milioane de lei, pentru 2019 se preconizează un buget de
169–170 milioane de lei, plus 43 de milioane de lei.
Chiar rog să mă iluminați, reformele sînt reforme, dar cheltuielile
cresc.
Domnul Octavian Armașu:
Am să vă explic. Deci, în primul rînd, bugetele autorităților includ mai
multe componente, nu doar cheltuielile curente, care, propriu-zis, pentru
instituție, ele includ și investiții capitale, dar și proiecte cu finanțare din
surse externe, iarăși sînt cu banii donatorilor făcute. Deci, respectiv, acolo
unde apar proiecte, acolo cresc și cheltuielile. Deseori, asta e explicația cea
mai elocventă a acestor creșteri.
Domnul Andrian Candu:
Dacă îmi permiteți, am să fac o precizare la acest capitol.
De exemplu, în cazul Paramentului, ceea ce a aprobat și Biroul
permanent, luînd în considerare că sistemul e-Parlament este finanțat 80 la
sută de partenerii noștri externi, condiția a fost și contribuția
Parlamentului să existe, la acele 80 la sută s-au adăugat 20 la sută, dacă nu
greșesc, din partea Parlamentului. Decizia e aprobată de Biroul permanent.
Și alte investiții capitale în Parlament, de exemplu, clădirea care este
cunoscută ca așa-numita fostă cantină sau restaurant, care stă deja de
izbeliște de mulți ani, la fel se investește, dacă nu greșesc, în însăși
proiectare … da, acea de pe Sfatul Țării, în proiectarea unui proiect. Adică,
documentație tehnică pentru renovare ș.a.m.d., nu-i investiție capitală pe
moment. Adică, sînt cheltuieli capitale, nu neapărat legate de remunerarea
cuiva.
Precizare, dacă aveți, domnule Cobzac, vă rog.
Domnul Grigore Cobzac:
Da, sînt acceptate asemenea explicații, doar că aș vrea, totuși, să
deschideți parantezele și în cazul Cancelariei de Stat. Cum n-ar fi,
219 milioane de lei în comparație cu un an. Chiar aș vrea să deschideți
parantezele.
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Domnul Octavian Armașu:
Da, vă rog colegii să mă ajute.
Domnul Andrian Candu:
Da, vă rugăm frumos, colegii din Guvern.
Microfonul nr. 3, primul rînd.
Vă rugăm frumos, pentru stenogramă, să vă prezentați.
Poftiți.
Doamna Tatiana Ivanicichina – secretar de stat al Ministerului
Finanțelor în domeniul politicii bugetare:
În privința Cancelariei de Stat nu este vorba doar de asistența
externă, dar și de investiții capitale din surse proprii. Astfel, pe parcursul
ultimilor doi ani, Cancelaria de Stat a beneficiat de resurse considerabile
pentru cheltuieli capitale.
Pentru mai mare exactitate vă putem da cifrele, dar o să dureze cîteva
minute.
Domnul Andrian Candu:
Poate reveniți ulterior atunci pe parcursul discuției cu cifrele pentru a
clarifica acest subiect.
Domnule Cobzac,
Dacă aveți ultima precizare?
Să trecem și la altcineva. Dar între timp o să se găsească și unele cifre,
ca exemple relevante pentru întrebarea pe care ați pus-o.
Domnul Grigore Cobzac:
Da, accept și aștept.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
În continuare – doamna Bodnarenco.
Vă rog frumos.
Doamna Elena Bodnarenco:
Mulțumim frumos.
Господин министр!
Правительство планирует 20 процентов расходов бюджета
покрыть из займов и грантов, и если говорить о кредитах, о займах, то
на следующий год планируется четыре с половиной миллиарда леев. В
то же время в 2018 году было запланировано 5,6 миллиарда леев, но
удалось получить всего только 2 миллиарда леев.
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Если говорить о грантах, то из запланированных на нынешний
год 900 миллионов леев до конца года в лучшем случае удастся
получить 500 миллионов леев. Мы слышали позавчера заявление
представителя Евросоюза в Молдове о том, что официально
приостановлена макрофинансовая помощь Молдове. Скажите,
пожалуйста, в случае, если Молдове не удастся восстановить свои
отношения с западными партнерами, как будут покрыты расходы
бюджета, запланированные Правительством?
Domnul Octavian Armașu:
Haideți așa, mai întîi o să vă explic logica, de ce noi avem în buget
aceste surse prevăzute. Într-adevăr, asistența macrofinanciară a fost oprită
încă în luna mai, a fost suspendată, deci ea de atunci este suspendată, acum
nimic nou nu s-a mai întîmplat. Și discuțiile noastre și cu partenerii
europeni, și cu ceilalți parteneri continuă spre aceea ca să revenim la acest
subiect după alegeri.
Iar viziunea Guvernului, viziunea majorității parlamentare la acest
subiect este că după alegeri parlamentare Republica Moldova își va menține
parcursul său de integrare europeană și de implementare a Acordului de
Asociere, vor avea loc alegeri parlamentare corecte și transparente și în
baza acestora noi cred că vom reuși să deblocăm relațiile, inclusiv cu
partenerii europeni și situația va reveni la normal și anul viitor noi am
putea beneficia de aceste finanțări.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
În continuare, doamnă Bodnarenco, dacă aveți precizare sau a doua
întrebare?
Doamna Elena Bodnarenco:
Am și o precizare, și a doua întrebare.
Вашу бы уверенность, господин министр, представительству
Евросоюза в Молдове, потому что они совсем не уверены, что выборы
в Молдове пройдут честно и открыто, поэтому и приостановили
макрофинансовую помощь.
Мой второй вопрос. Вы, отвечая предыдущему моему коллеге на
вопрос о покрытии упущенных доходов от снижения ставки
подоходного налога, говорили, что CALM преувеличивал цифру
ожидаемую.
Я разделила 311 миллионов 783 тысяч на 898 примэрий, в
среднем получилось 347 тысяч. Я знаю, сколько потеряет город
Сороки – это 5,4 миллиона леев. Я понимаю, что численность
примэрий разная, бюджеты примэрий разные, но в то же время …
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Domnul Andrian Candu:
Vă rugăm frumos, poftiți, a doua întrebare.
Asta face parte din a doua întrebare?
Doamna Elena Bodnarenco:
Asta e întrebarea a doua, domnule Președinte.
В то же время я знаю, что потерянные доходы муниципия
Кишинэу, например, составляют сотни миллионов леев, то есть ни в
коем случае 311 миллионов не покроют упущенные доходы примэрий
в полном объеме.
И все-таки по процедуре их распределения. «Эксперт-груп» нам
продемонстрировал, как последние десять лет распределялись
средства примэриям, средства из государственного бюджета на
капитальное вложение, и тем самым раскрыл секрет массивного
перехода примаров из разных партий в демократическую партию,
потому что фаворизируются члены этой партии. В этом случае так же
будут
распределяться
средства,
исходя
из
политической
принадлежности примара? Это мой первый вопрос.
И вообще капитальные инвестиции для примэрий в следующем
году будут распределяться, каким образом – по политическому
принципу, или все-таки существует какой-то законодательный
механизм?
Domnul Octavian Armașu:
Значит, насколько я знаю, есть, dacă eu nu greșesc, este chiar în
anexă distribuirea acestor bani. Da?
Vă rog frumos.
Domnul Andrian Candu:
Da. Vă rugăm frumos, în lojă, microfonul.
Doamna Natalia Sclearuc:
E foarte complicat de a estima care primărie și cît va pierde din
aceste… că în unele condiții noi știm cît s-a încasat și nu știm cînd va fi
pierderea. În condițiile anului 2019, iarăși, știm în condițiile noi și nu știm
în condițiile vechi.
Domnul Octavian Armașu:
Eu îmi cer scuze.
Doamna Natalia Sclearuc:
De aceea noi am…
Domnul Octavian Armașu:
Eu îmi cer scuze.
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Deci, doamnă Bodnarenco,
Noi am făcut un exercițiu curat aritmetic, se „împărțește” această
sumă proporțional la încasările pe care le-a avut fiecare autoritate publică.
Deci este un exercițiu de proporție acolo.
Dacă doriți, colegii după asta o să vă arate calculele, cum s-a făcut
acest calcul și cum s-a ajuns la această distribuire, ea este una matematică
și, dacă nu greșesc, este în anexă.
Este în anexă? Este în anexă la… și este parte a bugetului de stat. Deci
nu mai este subiect de careva decizii suplimentare, așa cum credeți
dumneavoastră, după culori de partid ș.a.m.d.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Doamnă Bodnarenco,
Vă rugăm frumos, precizarea.
Doamna Elena Bodnarenco:
Я буду благодарна, если вы мне назовете номер приложения.
Первое?
Я бы очень хотела верить, господин министр, в то, что в нашей
стране средства распределяются справедливо, но, к сожалению,
реальность демонстрирует обратное.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Să menționați care este numărul anexei.
Doamna Natalia Sclearuc:
Anexa 7, ultima coloniță – „Alte transferuri curente cu destinație
generală”.
Bază a servit executarea anului 2017. Pentru precizare.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
În continuare, domnul Carp.
Vă rugăm.
Domnul Lilian Carp:
Domnule ministru,
Uitați-vă, deficitul bugetar pe care-l planificați pentru anul 2019 este
de aproximativ 5 miliarde 538 de milioane ș.a.m.d.
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Totodată, dumneavoastră prezentați care vor fi sursele pentru
acoperirea acestui deficit și aici prezentați cîteva surse de bază, una din ele
este granturi, aproape 2 miliarde de lei și aveți mare speranță că va fi
deblocată acea susținere macrofinanciară de 100 milioane, ceea ce pun
mare întrebări și … sînteți foarte optimist.
Și doi. „Alte venituri”. Și faceți o descifrare din vînzări de anumite
active ș.a.m.d., dar chiar dacă ați face aceste vînzări și privatizări, nu se
ajunge la suma de 2 miliarde. Și cel mai îmbucurător este că una din surse
este amenzile și este aproximativ 463 de milioane, o creștere de
aproximativ 175 de milioane față de anul precedent.
Spuneți-mi, vă rog, de unde atîta încredere că… sau deja sînteți foarte
sigur că lumea va încălca și va plăti, va crește suma amenzilor? Adică, noi
privim, din start, ca o sursă și destul de mare, aproape jumătate…
460 de milioane. Din start, privim la lume că… la cetățenii noștri ca viitori
criminali, vor încălca legea. Care a fost logica cînd ați prevăzut creșterea cu
175 milioane de lei?
Domnul Octavian Armașu:
Mulțumesc de întrebare.
Știți, de cînd se aprobă bugetele de stat în Republica Moldova există
acest articol de venituri și de fiecare dată se pune aceeași întrebare: de ce el
apare?
Eu o să vă explic logic, este simplu. Este o estimare, o estimare a
acestor venituri, pentru că amenzi apar, ele sînt și ele vin la bugetul de stat
și incluzîndu-l la partea de venituri în bugetul de stat noi avem posibilitatea
să … și cadrul de cheltuieli pentru a cheltui acești bani.
În felul acesta, noi permitem banii încasați din amenzi să fie cheltuiți
pentru anumite programe și proiecte, așa cum prevede Legea bugetului.
Dacă noi nu le-am fi inclus la venituri, atunci banii aceștia aveau să
vină și să stea „morți” pe cont pînă la anul viitor, pînă cînd noi cream
anumit cadru de cheltuieli pentru ei.
Asta este logic, o estimare pentru a permite cheltuirea acestor bani.
Nu este un scop de a obține venituri din amenzi și penalități.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Carp,
Vă rog frumos, dacă aveți precizare sau a doua întrebare.
Domnul Lilian Carp:
Precizare.
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Domnule ministru,
Eu înțeleg cînd vezi o creștere de 5, 10% și dacă luăm față de anul
precedent, dumneavoastră prevedeți aproape 50 la sută această creștere.
Deci asta eu, de aici, nu din altă parte am citit de la 463 cu 175 de milioane
deci mai mare decît anul precedent.
Eu înțeleg că noi am pus poliția pe roate să stea prin tufari, prin
buruieni ș.a.m.d. să înceapă a scoate bani din amenzi și așa, dar eu consider
că se planifică la nivelul anului precedent.
Domnul Octavian Armașu:
Se estimează.
Domnul Lilian Carp:
Da.
Domnul Octavian Armașu:
Se estimează. Și sigur că noi pornim de la încasările în anul precedent
și luăm factorii de creștere. Un factor de creștere este acea valoare, cum se
numește ea, unitatea convențională. Ea a fost majorată.
Acum, dacă e să luăm încasările în anul curent, iată, noi, la ziua de
astăzi, avem deja încasate 360 milioane de amenzi, la ziua de astăzi pentru
anul curent. Respectiv, aceasta este o bază pentru a estima aceste încasări
pentru anul viitor.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Și a doua întrebare, domnule Carp, dacă aveți.
Domnul Lilian Carp:
Deci concluzii la prima și apoi a doua întrebare.
Degrabă cred că n-o să aveți cui pune amenzi, că lumea pleacă și dacă
vede cu viteza care… mare în Republica Moldova și o să rămîneți numai cu
hîrtia de la amendă.
Acum, referitor la anumite bugete pe care noi le planificăm pentru
anumite domenii, și iar o să mă refer, cu toate că avem dreptul doar la două
întrebări, aș fi vrut mai multe, referitor la protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural național și este prevăzută o sumă de aproximativ
79 de milioane.
Noi vorbim, deja cel puțin 3 ani la rînd eu adresez aceeași întrebare:
de ce nu este planificat, cel puțin, pentru anul viitor în ceea ce privește bani
pentru Registrul monumentelor? Eu nu am văzut aici. Noi trebuia deja de
11 ani în urmă să revizuim Registrul monumentelor și patrimoniului din
Republica Moldova, precum și o anumită sumă de bani pentru restaurarea
și menținerea acestora.
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Deci eu nu văd în buget. De ce noi măcar anul acesta, noi putem să
prevedem acele 2 milioane de lei ca să elaborăm acest Registru al
monumentelor sau mai lăsăm încă o dată, încă un an?
Domnul Octavian Armașu:
Stimaţi colegi,
Cine poate să mă ajute? Care sînt sumele prevăzute pentru aceste
prevederi pentru anul viitor?
Domnul Andrian Candu:
De două minute au nevoie colegii ca să răspundă exact în privința
sumelor. Dacă permiteți să trecem. Spuneți-le exact unde ați găsit-o și
suma.
Domnul Carp.
Domnul Lilian Carp:
Pagina nr. 5 de la bugetele autorităților… anexa nr. 3. La anexa nr. 3,
pagina nr. 5.
V-ați uitat, da?
Domnul Andrian Candu:
Ați putea să veniți cu informații suplimentare?
Vă rugăm frumos, microfonul nr. 3, primul rînd.
Doamna Tatiana Ivanicichina:
Deci pentru inventarierea și documentarea patrimoniului cultural
național, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,
pentru anul 2019 am inclus 1 milion de lei și pentru anii 2020 și 2021 cîte
4 milioane de lei respectiv.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Carp,
Vă rugăm frumos, precizare.
Poftiți.
Domnul Lilian Carp:
Noi vorbim de suma de 2 milioane de lei, fiindcă există calculul făcut
încă cu 5, 6 ani în urmă.
Eu cred că această sumă să fie revăzută, 2 milioane de lei pentru un
singur an. Deci și capacitatea există a mai multor antreprenori care pot
face, dar chiar și Agenția Protecția Monumentelor și Protecția
Monumentelor Arheologice și Arhitecturale au capacitatea să efectueze
acest registru dacă noi le acordăm această sumă de bani.
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Și ar fi foarte logic dacă noi am acorda 2 milioane într-un singur an și
am avea pentru anul 2019, fiindcă tot noi avem președinți care declară Anul
Ștefan cel Mare, avem Parlament care declară Anul Ștefan cel Mare,
haideți, măcar într-un an, cînd tot declarăm an de an în memoria unei
personalități, să alocăm această sumă de 2 milioane și să rezolvăm
problema cu Registrul monumentelor.
Mersi mult.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
În continuare, domnul Mudreac.
Domnul Radu Mudreac:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule ministru,
Eu o să am întrebări la capitolul ceea ce ține de Fondul dezvoltării
regionale, ca să vedem care este bugetul stabilit pentru anul 2019 și ceea ce
ține de Fondul subvenționării în agricultură. Pentru că ceea ce se observă la
Fondul subvenționării în agricultură – 892 de milioane 584 de mii de lei,
este o sumă care este în descreștere în comparație cu anul acesta.
În schimb noi... tot se vorbește de promovarea exportului, susținerea
agricultorilor, aprovizionarea și securitatea alimentară a republicii, dar cînd
ajungem la capitolul „Domeniul agricol”, mergem în descreștere. De aceea
ar fi bine ca să avem o claritate care este motivul descreșterii la Fondul
subvenționării în agricultură.
Și doi, ceea ce ține de Fondul dezvoltării regionale, dacă se poate o
concretizare aici, că nu-mi este clară cifra.
Domnul Octavian Armașu:
Fondul național pentru dezvoltare a agriculturii și mediul rural –
900 milioane de lei, deci este aceeași valoare ca și în anul precedent, ea nu
s-a diminuat; Fondul național de dezvoltare regională – 220 milioane de
lei. Și am impresia că e o creștere ușoară față de anul precedent.
Deci eu nu știu la ce vă referiți cînd spuneți că se diminuează
fondurile.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Mudreac,
Vă rugăm frumos, continuați, precizare.
Domnul Radu Mudreac:
Da. Vă mulțumesc.
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Iată, eu stau la pagina 4, unde este indicat: „Implementarea
proiectului de dezvoltare regională” – 133 de milioane. Dacă ceva, puteți să
mă corectați. Și „Fondul subvenționarea producătorilor agricoli” – 892 de
milioane 584 de mii de lei. Stau în față cu anexa, dacă ceva.
Domnul Octavian Armașu:
Stimați colegi,
Puteți să mă ajutați, vă rog, cu cifrele?
Domnul Andrian Candu:
Rugăm frumos, ultimul microfon pe rîndul întîi.
Doamna Lilia Taban – șef al Serviciului investiții capitale publice
din cadrul Ministerului Finanțelor:
Cît privește Fondul pentru dezvoltare regională. Fondul pentru
dezvoltare regională este împărțit în mai multe sectoare.
Cred că acolo unde vă uitați dumneavoastră este sectorul economic,
fiindcă Fondul pentru dezvoltare regională este împărțit și în „Protecția
mediului”, și în „Apă și canalizare”, el constituie suma de 220 de milioane
de lei la „Total”. Este menționat în textul legii. Expres este menționat în
textul legii, articolul 2.
În anexă, el este împărțit în dependență de apartenența funcțională.
O parte este împărțit... este atribuit la „Dezvoltarea economică”, o parte la
„Protecția mediului”, în dependență de destinația care este atribuită.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Domnule Mudreac,
Dacă aveți a doua întrebare, vă rog.
Domnul Radu Mudreac:
Ceea ce ține de Fondul dezvoltării regionale. Din cîte este... prevede
legislația, este 1% din bugetul național din care reiese suma Fondului.
Anul trecut noi am avut... dacă se prevedea un calcul de 230 de
milioane, noi am ajuns... a fost Fondul de 200 de milioane, anul acesta, îmi
spuneți... conform legislației, care a fost suma care trebuia să fie indicată și
suma care este.
Și dacă... o claritate și referitor la Fondul ecologic, dacă se poate.
Domnul Andrian Candu:
Domnul ministru sau colegii din lojă.
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Doamna Lilia Taban:
Dacă îmi permiteți, Fondul ecologic constituie 299 milioane de lei,
care, de asemenea, este cu o creștere de 29 milioane de lei față de anul 2018
și este expres menționat în articolul 2 la Legea bugetului... în textul Legii
bugetului.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Mudreac,
Vă rog.
Domnul Radu Mudreac:
Da. Vă mulțumesc.
Ceea ce ține de Fondul ecologic, nu știu dacă este o evaluare cîte
proiecte avem, sute de proiecte pe care le avem începute, din cîte eu cunosc,
trei sute și vreo 45 de localități, care stau de cîțiva ani începute aceste
proiecte, și e o problemă că localitățile sînt săpate în lung și în lat și nu sînt
finisate, deja o parte de echipament a fost și învechit, și sustras de acolo și
din tehnică. Și un motiv care ar fi este datoria și la agenții economici. Doi,
care o avem – imposibilitatea, din cîte eu cunosc, a administrației publice
locale de a participa mai departe cu cota-parte care este... necesar pentru a
putea finisa aceste proiecte.
Cum vă uitați la faptul dacă am putea, ca urmare a evaluării situației
care este, de a suplini acest Fond și de a încheia aceste proiecte care sînt
deja începute de cîțiva ani? Eu nu vorbesc de proiecte noi, pentru că aceste
299 de milioane, care sînt preconizate pentru anul 2019, ele nicidecum nu
ar putea ca să închidă... sau acoperi financiar finisarea acelor proiecte din
localități.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Mudreac,
Записать вас на выступление?
Domnul Octavian Armașu:
Eu am să rog...
Domnul Radu Mudreac:
Eu vorbesc în contextul timpului care este acordat.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Am înțeles, asta-i a patra întrebare.
Domnul Radu Mudreac:
Eu n-am depășit timpul care este acordat pentru a avea o claritate.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Господин Рейдман,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Oleg Reidman:
Da. Mersi.
Господин министр!
Интегрально сколько мы собираемся привлечь заемных средств
внешних, и сколько мы должны будем в этом году выплатить,
включая обслуживание и, так сказать, основную задолженность?
Domnul Octavian Armașu:
Mulțumesc de întrebare.
Deci situația arată așa. La „Împrumuturi externe”... cifra netă este de
4 miliarde 239 milioane de lei, din care: primirea împrumuturilor externe
este de 6 miliarde 444 milioane de lei și rambursarea împrumuturilor
externe din anii precedenți – 2 miliarde 204... 205, mai bine zis, milioane
de lei. Respectiv, cifra netă... – 4 miliarde 239 milioane de lei.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Cuciuc,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Oleg Cuciuc:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule ministru,
O întrebare mică la „Componenta de granturi”, s-a mai vorbit astăzi.
După cele mai optimiste prognoze, avem intrări sau planificăm o intrare
de... 1 miliard 960 de milioane. Înțelegem că asta o să fie cifra aprobată, dar
ca în anii anteriori, așteptăm o diminuare mare după rectificarea bugetului
și cred că una încă mai mare la precizare. Și totuși, față de cea pe care astăzi
o s-o aprobăm de 1 miliard 960 avem, cum spuneți dumneavoastră, o
diminuare mică, dar noi atestăm o prăbușire catastrofală de 30 și ceva de
procente față de anul trecut, cu aproape 900 milioane de lei.
Spuneți-mi, vă rog, de ce avem așa situație și dacă are Ministerul
Finanțelor capacitatea instituțională să ducă tratative cu partenerii noștri
externi pentru a mări „Componenta de grant” și a micșora „Componenta de
credit”, cum se făcea anii anteriori?
Domnul Octavian Armașu:
Deci în mare măsură, încă o dată, granturile care le-am pus pe anul
viitor sînt acele granturi care n-am reușit să le primim anul curent, reieșind
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din motive curat politice, dumneavoastră știți foarte bine situația. Înc-o
dată, faptul că noi le-am inclus, manifestă intenția și manifestă scopul pe
care-l are actuala guvernare și intenția de a avea continuitate pe parcursul
european.
În ceea ce ține de „Granturi”, eu o să vă spun un lucru care, nu știu, o
să vă placă sau nu, dar eu cred că noi trebuie să ne învățăm să trăim mai
mult din banii proprii. Și, în perspectivă, trebuie să ne deprindem cu ideea
că numărul granturilor se va diminua simțitor, granturi pentru suport
bugetar general. Probabil că vor fi și în continuare granturi investiționale
pentru proiectele de investiții, dar ceea ce ține de suportul bugetar asta este
treaba noastră suverană, noi să ne generăm suficiente venituri pentru a
finanța bugetele cheltuielilor de stat.
Mai mult decît atît, după ce a fost revizuită cifra PIB-ului, dacă să ne
uităm – 27,7 reprezintă povara fiscală, 27,7 la sută din PIB. Dacă să vedem
țările vecine, cifra asta trece dincolo de 30 la sută, ceea ce înseamnă că noi
avem încă unde lărgi povara fiscală, avem unde lărgi nu atît povara, cît baza
fiscală mai bine-zis. Încă există domenii neacoperite, evaziune fiscală și noi
cred că ar fi bine să ne concentrăm ca să ne întărim capacitățile noastre
proprii de a genera venituri la buget, pentru că asta ar fi o abordare mult
mai sustenabilă și mult mai statalistă, dacă doriți, ca țara noastră să aibă
resurse proprii pentru dezvoltare.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Cuciuc,
Aveți precizări?
Domnul Oleg Cuciuc:
Numai o precizare.
Deci să înțelegem, dacă actuala guvernare se menține la putere și anul
viitor, după alegerile parlamentare putem să riscăm să nu obținem nici ceea
ce am planificat care am arătat din anul trecut? Asta este adevărul? Dacă
mergem pe…
Domnul Octavian Armașu:
Dumneavoastră îmi inversați absolut discursul meu. Haideți să fim
corecți. Eu nu îmi permit față de dumneavoastră niciodată lucrul acesta. Eu
am spus foarte clar: am inclus în buget aceste venituri anume din cauză că
noi mizăm pe continuitate în ceea ce ține de integrarea europeană, în ceea
ce ține de implementarea agendei de reforme și noi sîntem siguri că această
continuitate va fi asigurată și, respectiv, aceste finanțări vor veni. Însă, în
perspectivă lungă, noi trebuie să ne învățăm să trăim din surse proprii.
Pentru că dumneavoastră m-ați întrebat de ce nu mă pornesc prin lume să
caut granturi pentru Moldova. Vă explic de ce. Noi avem bani în țară și
trebuie să ne învățăm să-i valorificăm.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Господин Дудник,
Пожалуйста, ваш первый вопрос.
Domnul Corneliu Dudnic:
Спасибо, господин Председатель.
Господин министр!
Смотрю в главный финансовый документ нашего государства,
приложение
№3,
«Расходы
органов,
финансируемых
из
государственного бюджета», а именно – Аппарат Президента
Республики
Молдова».
Значит,
«Деятельность
Президента
Республики Молдова – 29 миллионов 755 тысяч лей».
Мой первый вопрос: увеличилась ли или уменьшилась эта цифра
по сравнению с деятельностью Президента в прошлом 2017 году? И
мой второй вопрос: знаете, ли вы включает ли эта деятельность, в том
числе и финансирование поездок фракции социалистов, то есть наших
депутатов из Парламента (билеты на самолет, проживание в
гостинице и все, что с этим связано)? Если можно, ответьте,
пожалуйста, на этот вопрос.
Domnul Octavian Armașu:
Deci cred că din start o să vă răspund la a doua întrebare. Nu include
deplasările fracțiunii parlamentare, sînt cheltuielile instituției. Însă, în ceea
ce ține de evoluția cifrei, am să rog colegii mei să vă dea detalii mai multe.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, da, poftim.
Doamna Tatiana Ivanicichina:
Referitor la bugetul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: s-a
majorat cu 9,7 milioane de lei bugetul comparativ cu anul 2018, dar motiv
pentru majorare este preluarea la balanța Președinției a clădirii noi, care
necesită a fi deservită și întreținută.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Dudnic,
Poftim.
Domnul Corneliu Dudnic:
Да, тогда у меня есть еще два предложения. Первое
предложение: давайте мы все-таки будем экономить деньги, раз мы
говорим о том, что у нас бюджет ограничен в своих возможностях.
Простой пример: вчера в десять часов вечера я выходил с работы
из Парламента. В здание Президентуры, 10 этажей, на всех десяти
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этажах горит свет. Если экономить, то давайте будем экономить все
вместе. Это первое.
И второе. Господин министр, может, нам на самом деле стоит
поддержать предложение коллеги Мудряка – забрать 10 миллионов
лей, на который был увеличен бюджет Президентуры в этом году, и
отдать эти 10 миллионов лей сельскому хозяйству на субсидирование
агропромышленного комплекса, например. И тогда я думаю, что КПД
будет от этих расходов бюджета еще больше.
Спасибо большое.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Ко второму чтению ваши предложения будут изучены.
Domnule Batrîncea,
Poftim, replică.
Domnul Vlad Batrîncea:
Da, vă mulțumesc.
Ну, коллеге, во-первых, надо обеспечить перевод, потому что он
не очень хорошо понимает, о чем говорилось в зале, о чем говорил
коллега Мудряк. Он привык делать замечания, не вникая ни в суть, ни
анализируя, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что он
кому-то умеет делать замечания. Но я думаю, что надо поучиться у тех
людей и опыту профессиональному, перед тем как им делать
замечания.
Когда говорилось об увеличении экологического фонда, коллега
Мудряк говорил, что необходимо его увеличить, потому что
199 миллионов лей недостаточно, за три года есть долги перед
экономическими агентами за уже выполненные работы. Вы почему-то
его перебили, начали ему делать замечания, не поняв и вопроса.
Что касается командировок. Информируем вас, господин
Дудник, что наши командировки были за наш личный счет,
Парламент не оплачивал ни копейки. Но рекомендую обратить
внимание на ваши командировки, на которые Парламент потратил за
эти четыре года сотни миллионов леев, и вы не привезли ни одной
инвестиции.
Президент Республики Молдова отремонтировал за счет
иностранных партнеров здание Президентуры. Вы отремонтировали
здание Парламента после 7 апреля за миллиард леев. За этот
миллиард леев можно было сделать очень много в экономическом
фонде, и в дорогах, и в субсидиях в сельском хозяйстве. Поэтому,
когда вы ищете соломинку в чужом глазу, рекомендую вытащить
вначале бревно из своего глаза и ответить за ваши командировки. И
где те инвестиции, которые вы привозите домой? Каждый раз, когда
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Президент уезжает из страны, даже когда вы его блокируете, он
привозит обратно инвестиции. И это не только здание Президентуры,
но это и сотни отремонтированных детских садов, сотни… (voce din
sală) не кричите, это зал Парламента, а не спортзал, господин Дудник,
здесь кричать не принято.
Каждый раз Президент привозит обратно проекты – это сотни
отремонтированных садиков, сотни отремонтированных школ, и это
конкретные проекты. Более 800 людей получило помощь для
операции, и так далее. Президент, в отличие от вас, имеет что сказать
людям, а что вы за четыре года сделали, и с чем вы вернетесь в
Гагаузию, и что вы расскажете в Гагаузии о ваших достижениях – это
вам еще надо хорошо подумать. (Aplauze.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Господин Липский,
Пожалуйста, ваш первый вопрос.
Domnul Oleg Lipskii:
Mulțumesc.
Domnule ministru,
Am o întrebare. Dumneavoastră ați numit trei componente pentru
deservirea și reparația drumurilor, deci drumuri naționale, drumuri locale
și a treia Programă „Drumuri bune…”, dacă nu mă-nșel…
Domnul Octavian Armașu:
„Drumuri bune-2”.
Domnul Oleg Lipskii:
Da, așa ați numit. Prima întrebare: pentru ce trebuie de împărțit chiar
și în trei. Bine, drumuri naționale, drumuri locale, dar asta componenta a
treia pentru ce? Ce o să aducă, plus venitul care e? De ce e aparte, pur și
simplu?
Domnul Octavian Armașu:
Este continuarea Programului „Drumuri bune” care a fost inițiat anul
curent. În anul 2018 pentru acest program au fost alocate 800 milioane de
lei. Pentru anul viitor sînt alocate 950 milioane de lei. Acesta este un
program pe termen lung de reabilitare și renovare a drumurilor din
Republica Moldova.
La faza inițială, din cîte înțeleg eu, ne axăm mai mult pe drumurile
locale. Iată ceea ce s-a făcut în anul 2018. În anul 2019 va fi continuarea
acestui program.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Lipskii,
Poftim, a doua întrebare.
Domnul Oleg Lipskii:
Da, a doua întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dar care-s sursele pentru
finanțare? Interesant ar fi cît din acciz, totuși, aici cît din taxele de drum…
de unde-s aceste sume?
Domnul Octavian Armașu:
Noi finanțăm din acea universalitate a veniturilor la bugetul de stat.
Veniturile le vedeți, veniturile din impozite și taxe, toate veniturile, venituri
din alte tipuri de prestații, venituri din granturi, dacă doriți. Și iată din
aceste venituri… din deficit și iată din aceasta se finanțează aceste
cheltuieli. Ele se încadrează perfect în cadrul de cheltuieli ale bugetului de
stat al anului viitor.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Ultima precizare, domnule Lipskii, vă rog.
Domnul Oleg Lipskii:
Asta e unica precizare. Eu încă nu am precizat nimic.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Și ultima, și ultima.
Domnul Oleg Lipskii:
Eu am înțeles că acum noi am plecat de la taxele de drum, deci totul e
la grămadă, am plecat de la accize cînd era 80% din acciz. Deci ca atare,
acum transportatorii, automobiliștii nu o să simtă de unde apar banii și
dacă dispar tot nu o să înțeleagă de ce au dispărut.
Mulțumesc.
Domnul Octavian Armașu:
Eu nu sînt sigur că ei și pînă acum înțelegeau de unde veneau și unde
plecau. Noi acum am aliniat toate legile la Legea finanțelor publice, care
prevede această universalitate a veniturilor și a cheltuielilor, că nu se leagă
anumite venituri de anumite cheltuieli. Iar cheltuielile în bugetul de stat se
stabilesc în conformitate cu planificările pe termen mediu și cu prioritățile
Guvernului, pe care, respectiv, urmează să le votați și dumneavoastră.
Deci asta e ceea ce… documentul pe care îl vedeți dumneavoastră în
față, bugetul de stat, este format anume după aceste principii.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Țurcan,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Vladimir Țurcan:
Da. Vă mulțumesc.
Domnule ministru,
Eu sper că astăzi o să fiți pregătit pentru a răspunde la întrebare, fără
a întreba cîți bani are altcineva în portmoneu, da? OK.
Deci întrebarea este următoarea: spuneți, vă rog, care este suma
preconizată în bugetul de stat pentru anul 2019 pentru acoperirea sau, mai
bine-spus, pentru deservirea hîrtiilor de valoare care au fost emise cu
scopul de a acoperi frauda bancară? Și, în acest context, care este suma
pentru același scop care este prognozată pentru anul 2018 sau care deja a
fost achitată?
Domnul Octavian Armașu:
Deci, un moment, pentru anul viitor se planifică în total circa
830 milioane de lei din care 230 milioane – rambursarea acelor valori
mobiliare care au devenit scadente și 600 milioane de lei este … circa
600 milioane de lei sînt cupoanele, adică dobînzile. Anul curent noi am
rambursat –210 milioane de lei și am plătit tot circa vreo 600 de milioane –
dobînzi.
Noi am avut încasări … dobînzi – 614 milioane. Deci am avut încasări
de la lichidarea acelor trei bănci, dacă nu greșesc, peste 200 milioane de lei.
Și am avut chiar recent o încasare, urmare a vînzării activelor unei persoane
implicate în furtul miliardului, de 450 milioane de lei. Chiar recent au
intrat în contul Ministerului Finanțelor. Cu acești bani, noi, practic, am
acoperit cheltuielile pe care le-am suportat în 2018.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Vladimir Ivanovici,
Poftim, a doua întrebare.
Domnul Vladimir Țurcan:
Da. Vă mulțumesc.
Înseamnă că suma în creștere va fi pentru 2019 din ceea ce ați numit.
Și printre altele, aici, iarăși, sursa acea pentru a rezolva mai multe întrebări
sociale și economice în țară dacă n-ar fi fost permis și comis acest furt al
miliardului. Ca unii colegi să înțeleagă lucrurile acestea.
Avînd în vedere că noi prelungim și planificăm și mai departe tot să
deservim aceste hîrtii de valoare, să cheltuim banii din bugetul de stat,
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spuneți, vă rog, dumneavoastră ați numit o sumă oarecare de 450 de
milioane de lei, da?
Domnul Octavian Armașu:
Da.
Domnul Vladimir Țurcan:
Care acum urmează să fie încasată.
Domnul Octavian Armașu:
Recent a fost încasată.
Domnul Vladimir Țurcan:
Deja a fost încasată. Haideți să spunem așa, acesta este rezultatul
recuperării fraudei din contul celor care au fost judecați. Așa eu înțeleg.
Corect?
Domnul Octavian Armașu:
Da.
Domnul Vladimir Țurcan:
Din miliardul de dolari au fost acoperite doar 550 de milioane de lei.
Asta, iarăși, ca să înțelegem noi. Noi anterior am audiat Banca Națională și
CNA referitor la acțiunile întreprinse pentru a întoarce acest miliard și
vedem la concret că 4 ani jumătate, practic 5 ani de cînd merge ancheta și
sînt întoarse doar 550 milioane de lei. Eu așa înțeleg.
Domnul Octavian Armașu:
Nu așa înțelegeți, pentru că …
Domnul Vladimir Țurcan:
Spuneți cum trebuie de înțeles.
Domnul Octavian Armașu:
OK.
Domnul Vladimir Țurcan:
Sau nu …
Domnul Octavian Armașu:
Noi această sumă continuăm s-o rambursăm, inclusiv prin lichidarea
activelor celor trei bănci… Eu înțeleg. Și asta, să zicem acele 450 de
milioane de lei, este primul rezultat de la implementarea Strategiei de
recuperare, care a fost publicată de Procuratură în mai anul curent. Deci,
iată, în cîteva luni de zile această strategie începe să dea primele rezultate.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Țurcan,
Vă rog, ultima precizare.
Domnul Vladimir Țurcan:
Da. Vă mulțumesc.
Într-adevăr, ultima precizare. Eu am înțeles corect răspunsul
dumneavoastră, acesta e primul rezultat al celor, practic, cinci ani de
anchetă și recuperare. În același timp persoanele care sînt învinuite în
comiterea furtului de 5 miliarde de lei se plimbă prin țară și cheltuie bani
pentru alte scopuri, inclusiv electorale.
Mulțumesc.
Domnul Octavian Armașu:
Asta nu mie trebuie să-mi adresați întrebarea.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Pistrinciuc,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Vadim Pistrinciuc:
În afară de bugetarea anuală și rectificarea care se face, noi știm că
Ministerul Finanțelor promovează și bugetarea asta pe termen mediu, da,
trei ani de zile.
Dumneavoastră sînteți destul de sigur de faptul că la anul viitor,
probabil, e să se restabilească relațiile cu donatorii Republicii Moldova,
dacă nu, o să fiți nevoit, probabil, să vă împrumutați pe piața internă, cum
se face, un miliard sau cît acolo o să fie necesar, dar este un lucru evident că
o să faceți acest lucru.
Spuneți, vă rog frumos, dacă nu se restabilește această finanțare
externă, care este prognoza în cadrul bugetării pe termen mediu? După ce
un an va trebui să vă împrumutați pe piața internă, ce se va întîmpla peste
un an sau doi, trei, care va fi tendința?
Mersi.
Domnul Octavian Armașu:
Deci toate prognozele și toate planurile noastre noi le facem reieșind
din faptul că noi o să restabilim aceste relații cu Uniunea Europeană.
Pentru că, de altfel, cu ceilalți donatori relațiile noastre sînt în derulare,
deci n-au fost afectate. Respectiv, cel puțin, noi vedem că unele surse sînt
absolut sigure. Ceea ce ține de Uniunea Europeană, încă o dată vă spun,
deci noi nu facem calcule alternative, pentru că noi ne-am propus acest
scop să fie restabilite aceste relații și să revină la normalitate în relațiile cu
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Uniunea Europeană. De aceea eu cred că punem toată miza pe realizarea
acestui scenariu.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Pistrinciuc,
Poftim, a doua întrebare.
Domnul Vadim Pistrinciuc:
Deci altfel zis, nu examinați situația că s-ar putea să mai trebuiască să
treceți încă un an peste o astfel de austeritate de finanțare? Fiindcă în cazul
dat, dacă nu faceți chestia dată, trebuie să spuneți, că, uite, unica
posibilitate va fi să împrumutați și mai mult pe piața internă.
De ce zic acest lucru? Fiindcă finanțarea europeană a avut un aport
foarte mare la PIB. Noi am avut PIB peste 5 la sută în ultimii zece ani de
zile și specialiștii, inclusiv de la ministerul dumneavoastră, au spus foarte
clar că aceasta era conectat … era și grație pe lîngă sectoarele tradiționale:
agricultură, eu știu, telecomunicații, ce crește acolo, dar era și grație
asistenței generoase pe care o avem noi financiare.
De aceea eu am să fiu într-un ușor dezacord cu dumneavoastră cînd
spuneți că trebuie să ne învățăm să trăim pe banii noștri. Noi trăim pe banii
noștri, dar în Moldova groapa de dezvoltare este atît de mare, încît noi
avem nevoie de această asistență, inclusiv de proiecte sectoriale.
Iată, eu văd cum colegii se ceartă deja care mai multe grădinițe a
reparat, am impresia că au fost reparate de două ori. Și îmi permit să fac o
remarcă că 900 de grădinițe au fost reparate de Guvernul României și,
indiferent de orientarea politică și de ideologie, trebuie să fim recunoscători
acestui Guvern. Dar, în același timp, fără asistență externă Moldova, nu știu
care-i părerea dumneavoastră, poate depăși creșterea de PIB de cîteva,
3–4%?
Domnul Octavian Armașu:
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Deci, în primul rînd, sigur că și
eu sînt recunoscător Guvernului României, ca și toți oamenii de bun simț
de la noi din țară, pentru efortul și pentru susținerea pe care am avut-o, în
special la renovarea grădinițelor, dar și mai multor obiective de ordin
cultural de la noi din țară.
Acum, în ceea ce ține de, iarăși, suportul bugetar, haideți să nu
dramatizăm situația. Anul 2018… în anul 2018, într-un fel, a fost
suspendată această finanțare, dar vedeți că noi am ieșit… la noi încasările
au crescut și noi am compensat cu brio ratarea acestor granturi, și asta nu a
împotmolit nici într-un fel implementarea proiectelor noastre de investiții
și proiectelor de dezvoltare.
Pentru anul viitor aceste granturi constituie 4,6 la sută.
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Eu vreau să vă zic că noi am estimat prognoza de venituri pentru anul
viitor, este una destul de prudentă, făcută împreună cu Fondul Monetar
Internațional, și noi toți sîntem de părerea, inclusiv ei, că evaluarea,
estimarea veniturilor pentru anul viitor este una prudentă, cu un potențial
de a o depăși, de a avea venituri mai mari în 2019.
Respectiv, eu nu dramatizez situația, dar încă o dată vă spun, eu am
convingerea că nu se va ajunge la astfel de situație și noi vom depăși în anul
viitor, după alegeri, vom depăși această situație pe care o avem la moment
cu Uniunea Europeană.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Pistrinciuc,
Vă rog, ultima precizare.
Domnul Vadim Pistrinciuc:
Nici eu, domnule ministru, nu dramatizez. Am o curiozitate modestă
să întreb dacă aceste lipsuri în asistența externă sînt prevăzute în anumite
simulări bugetare pe termen mediu, deci nu doar pentru următorul ciclu
bugetar, dar pe următorii ani.
Domnul Octavian Armașu:
Am înțeles.
Deci pe termen mediu, noi, într-adevăr, prognozăm o scădere a
acestor venituri sub formă de granturi. De ce? Pentru că chiar și lucrul
acesta a fost spus de donatori, că noi trebuie să învățăm să ne colectăm
impozitele în țară. Și eu v-am spus că la noi povara fiscală este mai mică
decît în țările vecine, ceea ce vorbește despre faptul că noi încă avem
sectoare care nu plătesc impozite. Și aici avem de muncit.
De aceea eu chiar nu văd aici, așa, o dependență de granturi. Eu cred
că noi am depășit-o deja.
Dacă în 2016 eu eram de acord cu enunțul dumneavoastră, că noi
sîntem dependenți, astăzi eu nu cred că noi avem chiar așa o dependență.
Aceste granturi ar putea să vină să stimuleze anumite lucruri, dar eu
totuși m-aș axa în ceea ce ține de elaborarea politicilor financiare pentru
viitor la proiecte concrete cu finanțarea din surse externe, inclusiv cu
componente de grant, astfel ca aceste finanțări externe să fie palpabile și
vizibile, și realizabile sub forma unor proiecte concrete.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Goța,
Poftim, prima întrebare.
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Doamna Aliona Goța:
Domnule ministru,
Intervenția mea este mai puțin o întrebare, este mai mult o sugestie.
Cunoașteți că Rezervația „Prutul de Jos” a fost înscrisă în rețeaua mondială
UNESCO a rezervațiilor biosferei și anul acesta, la 13 noiembrie, Republicii
Moldova i s-a înmînat certificatul.
Astăzi, Rezervația „Prutul de Jos” devine prima rezervație a biosferei
instituită în Republica Moldova, care va contribui la dezvoltarea durabilă a
regiunii și conservarea faunei și florei în această regiune.
Am mai spus-o în plenul Parlamentului și repet și astăzi, Rezervația
„Prutul de Jos” este un loc sălbatic de frumos, cu o floră și o faună bogată,
variată, care atrage mii de turiști anual care vizitează România și toate
acestea se înfăptuiesc la inițiativa autorităților locale din lunca Prutului de
Jos, a locuitorilor acestor sate.
Poate ar fi cazul să investim în astfel de zone, astfel ca să îmbunătățim
infrastructura în această regiune, să valorificăm la justa valoare aceste
rezervații și, de ce nu, să creștem potențialul turistic al Republicii Moldova.
Domnul Octavian Armașu:
Vă mulțumesc.
Eu aș ruga colegii din ministerul de ramură să vină cu comentarii la
aceste propuneri și sugestii.
Nu este Ministerul Agriculturii, da?
Bine. În linii mari, ideea dumneavoastră este, să zicem, plauzibilă și
trebuie susținută, doar că o să vedem care sînt posibilitățile noastre
financiare la moment.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Buliga,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Valentina Buliga:
Domnule ministru,
Bună… Am vrut să zic bună ziua.
Mă iertați.
Domnule ministru,
Nu am o întrebare. Vreau, în primul rînd, să vă mulțumesc pentru
buna administrare în 2018 și vă rog să examinați pentru lectura a doua un
demers din partea Comisiei protecție socială, sănătate și familie privind
finanțarea acelor 3 asociații ale persoanelor cu dizabilități, nevăzătoare și
cu deficiențe de auz, pentru a consolida activitatea acelor entități.
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Eu știu toate problemele, nu încercați să mă convingeți, dar vreau ca,
cu adevărat, poate pentru lectura a doua să găsim un mecanism de
consolidare a capacităților de suport pentru aceste persoane. Noi am
realizat multe și bugetul pentru 2019 are mai multe politici destinate lor,
dar în demers este indicată o rugăminte și aș ruga s-o examinați.
În rest, vă doresc succes și sperăm foarte mult că toate acele politici
prevăzute în 2019 se vor realiza.
Mulțumim.
Domnul Octavian Armașu:
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bolea,
Vă rog, prima întrebare.
Domnul Vasile Bolea:
Da, vă mulțumesc, domnule Preşedinte al ședinței.
Domnule ministru,
Eu mă uit, anexa nr. 6, „Investițiile capitale pe autorități publice
centrale”, la capitolul „Administrarea veniturilor publice”, Ministerul
Finanțelor, punctul 7, deci a fost și anul trecut construcția blocurilor
sanitare la 23 de posturi vamale – 5 milioane 120 mii de lei.
V-am adresat întrebarea aceasta și anul trecut. Eu, să înțeleg că anul
trecut aceste 23 de veceuri nu au fost construite și în anul viitor le
construim sau cum?
Domnul Octavian Armașu:
Nu, asta-i continuarea acestui program. Deci o bună parte din
blocurile sanitare la posturile vamale au fost reparate și anul curent
continuă. Continuă renovarea acestora.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bolea,
Poftim.
Domnul Vasile Bolea:
Păi, anul trecut tot era vorba despre 23 de veceuri și în anul viitor
continuăm tot pe acestea să le reparăm?
Domnul Octavian Armașu:
Probabil că…
Domnul Vasile Bolea:
În fiecare an cîte…
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Domnul Octavian Armașu:
Eu acum nu…
Domnul Vasile Bolea:
… cîte 5 milioane de lei să…
Domnul Octavian Armașu:
Nu am cifre acum la mine ca să…
Domnul Vasile Bolea:
Clar.
Domnul Octavian Armașu:
… vă spun cîte blocuri sanitare au fost reparate în 2018 și cît urmează
să fie în 2019, dar, cu siguranță, au fost reparate în 2018 și vor continua să
fie reparate și în 2019.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bolea,
Poftim, a doua întrebare.
Domnul Vasile Bolea:
Cum a spus și colegul, avem 23 de posturi vamale… 20 de posturi
vamale în întreaga țară, dar reparăm 23 de veceuri deja al treilea an la rînd,
cîte 5 milioane de lei, cîte 250 mii de lei la fiecare.
OK.
A doua întrebare referitor la bugetele autorităților finanțate de la
bugetul de stat, la Ministerul Educației, la capitolul „Sport”. Nu știu dacă ați
fost atent, ieri, aici, în Parlament, s-a votat un proiect de Lege privind
susținerea socială a antrenorilor sportivi. Eu aici văd la capitolul „Sport”
alocarea a 114 milioane 956 mii de lei.
Știți, anul viitor este un an foarte important pentru sportul
moldovenesc, este un an preolimpic, cînd sportivii noștri vor participa la
diferite competiții, inclusiv pentru a prinde acea cotă pentru participarea la
olimpiadă. Avem Olimpiada tineret la Minsk și în această ordine de idei, nu
știu, ca o rugăminte, o solicitare, dumneavoastră nu puteți, mă rog, la
citirea Legii bugetului pentru lectura a doua, să fie adăugat ceva pentru
activități de sport, deoarece este foarte important.
Noi ne mîndrim cu acele medalii pe care le aduc sportivii noștri, dar,
să mă credeți, toate acestea se fac doar din entuziasm. Cînd vedem că
pentru sport în Republica Moldova și pentru buget pentru anul viitor se
alocă doar 114 milioane de lei, să mă credeți că nici pe sportivii noștri, nici
pe federații, eu cred că nici pe Ministerul Educației lucrurile acestea nu-i
aranjează.
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Totuși, trebuie să reieșim dintr-o paradigmă care există pe întreg
globul pămîntesc. Un leu sau un dolar investit în sport economisește 4–
5 dolari la capitolul „Sănătate”. Și noi trebuie să ținem cont de această
paradigmă și poate să investim inclusiv în acest domeniu.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, domnule Bolea.
Domnul Octavian Armașu:
Mulțumesc.
Deci în ceea ce ține de pensia viageră, ea este prevăzută în bugetul
2019, doar că este la Ministerul Sănătății şi Protecţiei Sociale, banii sînt
alocați. Și asta tot este o mențiune... o măsură de susținere și de stimulare
a… să zicem... Cum se zice?
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bolea,
Vă rog, ultima precizare.
Domnul Octavian Armașu:
... stimulare a sportivilor.
În ceea ce ține de creșterea bugetului la „Sport”, iată, colegii mei îmi
spun că noi avem o creștere cu 9 milioane față de anul precedent, avînd în
vedere situația... Dacă doriți, putem să vă dăm și detalii suplimentare.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bolea,
Vă rog, ultima precizare.
Domnul Vasile Bolea:
Totuși, domnule ministru, nu vă supărați, dar 9 milioane, atunci cînd
ești într-un an preolimpic, cînd trebuie să faci mai multe cantonamente, să
investești... pentru a primi un rezultat, pentru a participa la diferite
competiții, eu cred că...
Domnul Octavian Armașu:
... O să studiem pentru lectura a doua întrebarea aceasta.
Domnul Vasile Bolea:
Vă rog mult. Pur și simplu, toți sportivii și, cum se spune în limba
rusă „вся спортивная общественность страны ждет этого”. Totuși, este
necesar să susținem financiar sportul din Republica Moldova înainte de
competiții de anvergură.
Vă mulțumesc.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Apostol,
Poftim.
Domnul Ion Apostol:
Mulțumesc, domnule Președinte al ședinței.
Domnule ministru,
Am citit tabelul despre... ce se referă la „Venituri” și mi se pare că este
un... indicatorii sînt foarte și foarte optimiști (rîde) pentru anul viitor.
Dumneavoastră prognozați o creștere economică de aproximativ 4%.
Dar, în același timp, cînd mă uit la structura acestor venituri, îmi dau
seama că, de exemplu, ... dumneavoastră ați calculat „Împrumuturile
externe” de aproape 4 miliarde și ceva, da, le-ați calculat ca și venituri, deși
nu este clar dacă vor veni ele sau nu vor veni, dar ele reprezintă... raportat
la buget, procentual, reprezintă aproximativ 10%.
Plus la asta, tot la „Venituri”, dumneavoastră prognozați din granturi
ale altor state venituri de aproape jumătate de miliard – 463 de milioane
și… Și de la organizații internaționale – de aproape două... 1,913. Și cel mai
straniu și interesant, prognozați chiar și amenzi, și sancțiuni de aproape
jumătate de miliard, în creștere cu 175 de milioane.
Noi deja prognozăm cine o să încalce? Asta am vrut să văd răspunsul
dumneavoastră. Cum garantați dumneavoastră, cum... ca aceste venituri să
fie, într-adevăr, să vină... și cum lămuriți faptul că noi niște împrumuturi,
care trebuie să le întoarcem pe urmă, le raportăm la „Venituri”, în același
timp, care constituie 10%, cum am spus, și toate acestea împreună
le-am sumat și-mi dau 20%.
Domnul Octavian Armașu:
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
N-o să mai repet cu granturile, eu de-acum, probabil că de vreo 3 ori
am spus ceea ce ține de granturi.
Noi ne-am propus ca scop să avem alegeri libere și corecte, să
restabilim relațiile cu Uniunea Europeană, să păstrăm cursul de integrare
europeană și de implementare a Acordului de Asociere astfel ca, după
alegeri, să restabilim relațiile cu Uniunea Europeană și să primim acea
finanțare care a fost... urma s-o primim în anul curent, s-o primim anul
viitor. Lucrul ăsta este important și pentru noi, și pentru țară. Și eu cred că
noi vom realiza.
În ceea ce ține de „Amenzi”, iarăși, n-am să repet, este o prognoză.
Noi nu punem cine va plăti amenzi, așa cum ați zis dumneavoastră. Am
spus: este o prognoză pe care noi o punem la partea de venituri ca să avem
și loc de a cheltui acești bani, în sensul că să avem dreptul în timpul anului
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banii ăștia să-i cheltuim, ca să nu stea „morți” în cont, deoarece sînt bani
publici și trebuiesc folosiți eficient. (Gălăgie în sală.)
În ceea ce ține propriu-zis de prognoza de venituri pe anul viitor, ea
este bazată pe acești indicatori macroeconomici care iarăși sînt destul de
prudent estimați... zicem, creșterea încasărilor la buget o aduce… da, și
creșterea economică, dar asta nu este indicatorul cel mai important care
generează venituri suplimentare. Veniturile suplimentare vin de la
creșterea exporturilor și creșterea importurilor ori exporturile noi estimăm
că vor crește cu 13,1 la sută, iar importurile cu 9,4 la sută. Și aici vreau să vă
zic că prognoza asta a fost făcută împreună cu Fondul Monetar
Internațional. Și iată, de exemplu, exporturile, noi, pe anul viitor, am
prognozat 113 creștere... deci 13% – creștere, cînd pe anul viitor, noi cred că
vom avea o creștere în jur de 20 la sută sau chiar mai mult.
Importurile, pentru anul viitor, noi prognozăm o creștere de 9%, anul
curent estimarea noastră este că această creștere va constitui aproape 24 la
sută. Deci vedeți estimările noastre, pentru anul viitor, sînt mult mai
prudente decît pasul cu care crește economia astăzi.
Pe lîngă aceasta, avem creșterea Fondului de salarizare. Fondul de
salarizare, în anul 2019, prognozăm o creștere nominală de 9,4 la sută.
Acești 9,4 la sută – creștere nominală, ne vor genera venituri suplimentare
sub formă de impozit pe venit de la persoanele fizice, sub formă de
contribuții medicale și contribuții sociale.
Dacă să ne referim, de exemplu, pentru anul 2018, această creștere a
constituit aproape 13 la sută, noi estimăm pentru anul viitor 9 la sută.
Deci vedeți, la toți indicatorii noi avem o abordare cît se poate de
prudentă, ceea ce înseamnă că noi avem un potențial de a depăși aceste
prognoze de venituri, ceea ce m-a face pe mine să fiu sigur că noi anul viitor
avem surse pentru a finanța cadrul de cheltuială ... de cheltuieli pe care o
avem... o aveți în fața dumneavoastră, în proiectul Legii bugetului de stat.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Ciobanu,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Maria Ciobanu:
Domnule ministru,
Bugetul de stat... (Voce nedeslușită din sală.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mă scuzați, doamnă Maria, o precizare are domnul Apostol.
Scuzați.
Ultima precizare, domnule Apostol.
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Domnul Ion Apostol:
Precizare și o întrebare, conform Regulamentului.
Domnule ministru,
Dumneavoastră ați spus că vreți să restabiliți relațiile cu partenerii
noștri. Așa-i?
Domnul Octavian Armașu:
Da.
Domnul Ion Apostol:
De aceea eu am spus că este prea optimist... după ce săptămîna
trecută a fost declarația Parlamentului European referitor la... că sînt mari
carențe la implementarea Acordului de Asociere... semn de întrebare că
acești bani deja nu vin... nemaivorbind de faptul că pe anul viitor...
programează. Și nu mi-ați răspuns nici despre împrumuturile de la bănci,
pe care dumneavoastră le catalogați ca și venituri, împrumuturile externe.
Noi n-avem siguranța... și ele nu pot fi catalogate... ca un stimulator la
creșterea economică.
Domnul Octavian Armașu:
Deci în ceea ce ține de partea de împrumuturi, noi avem împrumut de
la Fondul Monetar Internațional pe final de program, avem împrumuturi
de la Banca Mondială, asta ceea ce ține pentru suportul bugetar general. Cu
acești parteneri noi n-am întrerupt relațiile, ele sînt... ele continuă. Deci eu
nu văd de ce aici ar fi... ar exista întrebări.
În ceea ce ține de proiectele cu finanțare din surse externe, fiecare
proiect este acoperit cu cîte un împrumut semnat, marea majoritate deja
chiar ratificate aici, la dumneavoastră în Parlament. Respectiv, nu am
incertitudine față de aceste împrumuturi.
Și diferența care mai este, unica ce este, este partea de împrumut a
asistenței macrofinanciare, că ea nu toată este grant, doar o bucățică este
grant, restul este împrumut. Bine, și este o sumă nu tocmai exagerată. Noi,
în caz de ceva, putem s-o compensăm din alte venituri.
Dar eu, încă o dată, sînt optimist că noi o să primim aceste finanțări,
pentru că, din punct de vedere tehnic, vorbind tehnic, noi toate
precondițiile pentru a primi acești bani le-am făcut, toate reformele sînt
implementate, majoritatea din ele deja evaluate de Uniunea Europeană la
nivel tehnic și aprobate spre debursare. Depășirea situației politice – vom
trăi și vom vedea, eu sînt optimist.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Ciobanu,
Poftim, prima întrebare.
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Doamna Maria Ciobanu:
Domnule ministru…
Domnul Vladimir Vitiuc:
Ну, было два вопроса. Куда еще? A fost și precizare, și a doua
întrebare, a fost tot. Avem așa scris.
Poftim, domnule Apostol, ultima precizare.
Poftim.
Domnul Ion Apostol:
Domnule ministru,
Scurt, ca să nu vă obosesc. La capitolul „Cheltuieli” mă uit că,
într-adevăr, sînteți foarte darnici, generoși la multe entități. Eu am găsit
aici o entitate care se cheamă „Aparatul Președintelui Republicii Moldova”,
care 29 de milioane ș.a.m.d.
Domnul Octavian Armașu:
Asta e precizare sau…
Domnul Ion Apostol:
Pentru ce ne trebuie nouă să finanțăm această instituție? El, oricum,
nu face nimic…
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Maria,
Poftim, prima întrebare.
Domnule Apostol,
Dacă doriți, înscrieți-vă să aveți luare de cuvînt.
Doamna Maria Ciobanu:
Domnule ministru,
Bugetul de stat pentru anul 2019 este unul strict electoral și asta am
înțeles-o cu toții. Spuneți-mi, vă rog, dacă… eu nu am nici o doleanță la
dumneavoastră spre deosebire de antevorbitori, deoarece de raionul
Nisporeni, are grijă liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, ca din
bugetul de stat să dăruiască tot de ce crede el că au nevoie acei care trebuie
să-l voteze. Eu am… doleanța mea constă în faptul să-i spuneți, vă rog, și
Prim-ministrului care este datoria de stat.
Vă mulțumesc.
Domnul Octavian Armașu:
Datoria de stat vă interesează? (Voce din sală.) Eu vă asigur că Primministrul o cunoaște.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, domnule ministru.
Întrebări nu-s. Luați loc, vă rog.
Domnul Octavian Armașu:
Mersi.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule președinte al comisiei, domnule Creangă… da, mulțumesc,
domnule Bolea… prezentați, vă rog, raportul comisiei.
Domnul Ștefan Creangă:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
În primul rînd, aș vrea să mulțumesc echipei Ministerului Finanțelor
și personal ministrului finanțelor pentru faptul că au pregătit un buget atît
de complex și atît de calitativ, și au reușit, totuși, să stabilizeze pentru 2018
și au crescut încasările și 2019, de asemenea.
Dumneavoastră cu toții ați primit raportul comisiei. Este un raport pe
8 pagini, este un raport fidel asupra acestui buget.
Eu, cu permisiunea, dumneavoastră am să dau citire doar numai la
două abzațuri, două alineate, vă mulțumesc, două alineate din acest raport.
Analizînd proiectul bugetului de stat pentru 2019, capacitatea
bugetului pentru 2019, comisia constată că se pune un accent pe prioritățile
de politici, asigurarea cerințelor de cheltuieli înaintate de către autoritățile
publice, minimalizarea riscurilor de destabilizare bugetar-fiscală și
îmbunătățirea, aplicarea și consolidarea guvernanței bugetare.
Totodată, comisia menționează că asupra evoluției cadrului de
resurse și cheltuieli ale bugetului 2019, pot influența și factori de risc ce pot
apărea pe plan extern și intern, și pot avea implicații asupra finanțelor
publice. De aceea Guvernul impune prin acest buget să promoveze o
politică bugetară axată pe raționalizarea și eficientizarea cheltuielilor și
promovarea unei politici bugetar-fiscale orientate spre asigurarea și
menținerea stabilității social-economice. Acest lucru am vrut să menționez,
aceștia sînt pilonii de bază pe care s-a pus accent pe bugetul 2019.
Și analizînd în cadrul comisiei proiectul Legii bugetului și anexele
acestuia, comisia a hotărît, cu majoritatea voturilor membrilor, să adopte
prezentul raport și să înainteze Parlamentului spre examinare și aprobare
în primă lectură indicatorii generali ai bugetului, și anume la venituri –
42 125 500 de mii, cheltuieli – 47 664 200 de mii și cu un deficit în sumă de
5 538 700 mii de lei.
Rog susținerea acestui raport.
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Vă mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Prima întrebare – domnul Pistrinciuc.
Vă rog.
Domnul Vadim Pistrinciuc:
Mulțumesc mult.
Domnule președinte,
Noi știm că anexa nr. 6, cu investițiile capitale pentru administrațiile
publice locale, pentru localități, mai mulți ani în urmă a fost exclusă ca
element din structura bugetului și a rămas, tot, am impresia că la același
număr la anexa nr. 6 „Investițiile capitale pe autorități publice centrale”.
Și deși s-a zis că, practic, asta cu divizarea s-a stopat, anul trecut, nu
știu cum, s-a reușit, dar, pînă la urmă, între prima lectură și a doua,
deputații din majoritatea parlamentară au făcut amendamente, așa într-o
formă tacită și deputații din alte partide de opoziție nu au reușit să
introducă amendamente.
Întrebarea mea… (voce din sală) și nu au fost acceptate și s-au făcut
într-o modalitate foarte rapidă. Întrebarea mea: în acest an, noi avem
dreptul să înaintăm amendamente în cadrul acestei anexe nr. 6, și anume
ce ține de investițiile capitale pe autorități publice centrale? Acolo deseori
sînt introduse anumite lucrări pentru localitățile din Republica Moldova. Și
cînd va avea loc acest apel pentru amendamente?
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc.
Da, mulțumesc, domnule deputat.
Stimați colegi,
Nimeni nu a anulat dreptul de a aplica amendamente la orice proiect
de lege, bugetul nu este o excepție. Fiecare deputat este în drept să facă
amendamente. Dumneavoastră cunoașteți că cheltuielile bugetare sînt
acceptate doar numai cu avizul pozitiv al Guvernului.
Vreau să spun că la momentul actual sînt amendamente în comisie
venite în jur de cam vreo 160 de milioane de lei – cerere și nu sînt doar
numai, cum spuneți dumneavoastră, de la deputații de la guvernare, sînt de
la toți deputații, de la toate fracțiunile, practic, am primit amendamente,
dar nu comisia decide cui și cum să dea.
Dumneavoastră înțelegeți foarte bine că dacă nu era nevoie de avizul
Guvernului, atunci mai împărțeam și noi cîte ceva, dar asta este realitatea.
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Nu putem, noi reieșim din parametrii bugetari cu care a venit Ministerul
Finanțelor.
Da, anul trecut, într-adevăr, au fost ceva amendamente. Eu personal
am avut amendamente la buget, reieșind din solicitările nu ale deputaților,
recunosc, nu ale deputaților, solicitările directe de la autoritățile atît
centrale, cît și locale. Am făcut respectivele amendamente, am dat la
Guvern, Guvernul ce a acceptat – a acceptat, ce nu a acceptat – nu a
acceptat. Asta a fost realitatea de anul trecut, anul acesta vă aduc la
cunoștință că noi săptămîna viitoare îl vom examina în lectura a doua.
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Pistrinciuc,
Poftim.
Domnul Vadim Pistrinciuc:
Indiferent de la ce deputat vine acest amendament, că deseori ele vin
pentru chestiuni urgente din localități, pentru finisarea unor proiecte care
nu au fost finisate. Facem și noi un apel și către dumneavoastră, și către
deputații din majoritate să acceptați și alte amendamente, fiindcă ele se
referă tot la cetățenii Republicii Moldova care trăiesc în satele și orașele
republicii.
Mersi.
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, domnule președinte Creangă.
Întrebări nu-s.
Și începem luările de cuvînt.
Domnule Valerian Bejan,
Poftim, 7 minute, da?
Domnule Bejan.
Domnul Valerian Bejan:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
După ce am ascultat prezentarea domnului ministru a proiectului
bugetului pentru 2019, s-ar părea că ar trebui cu toții să exclamăm „Ura!”.
Cu regret, eu o să exclam altceva „SOS! SOS! SOS!”. (Rîsete în sală.) Și vă
argumentez din ce cauză.
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Pentru început cîteva momente care au avut loc pe parcursul
ultimelor luni care au influențat structura prezentului proiect al bugetului
care astăzi ni se propune nouă spre votare.
Pot să nominalizez doar cîteva:
1. Adoptarea sistemului mixt de vot contra recomandărilor Comisiei
de la Veneția.
2. Adoptarea Legii amnistiei fiscale, atunci cînd recuperarea
miliardului furat bate pasul pe loc.
3. Acordarea cetățeniei Republicii Moldova contraplată.
4. Invalidarea alegerilor Primarului general al municipiului Chișinău.
Și ultimul semnal – demisia Guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu
Cioclea, exact după ce proiectul Legii bugetului este aprobat de Guvern și
remis Parlamentului spre adoptare.
O Lege a bugetului cu un deficit prognozat, nemaivăzut pînă acum, de
5,5 miliarde de lei. Studiind proiectul, însă, vedem că deficitul este mult
mai mare, dintre care 49 la sută se preconizează a fi acoperit din surse
externe.
Domnilor guvernanți,
Oare nu-i clar ce vi s-a spus de către ambasadorul Uniunii Europene
în Republica Moldova, Peter Michalko, că din pricina derapajurilor grave
de la implementarea Acordului de Asociere și a faptului că miliardul furat
nu-i și dorința de a-l recupera tot nu-i, finanțarea externă este suspendată
pe o perioadă nelimitată de timp?
Numai pînă la finele anului 2018 bugetul va fi lipsit de granturi
europene în sumă de 1,2 miliarde de lei. Acoperirea deficitului bugetar din
surse externe este, la fel, problematică, deoarece la capitolul „Cheltuieli” ați
inclus bani pe care nu aveți de unde să-i luați într-o economie atît de slabă.
Soldul negativ al balanței comerciale este în creștere serioasă, de la
1 153,2 milioane de dolari SUA în ianuarie-iunie 2017 la 1 420 milioane de
dolari SUA în ianuarie-iunie 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu
exporturi este de doar 48,1%. Volumul producției industriale este
menționat doar pentru prima jumătate a anului 2018, dar care este situația
după 9 luni? Probabil că nu vă plac cum arată aceste cifre.
Producția agricolă, iarăși, după șase luni, probabil, dacă ne prezentați
datele pe șase luni era mai clar ce a făcut guvernarea pentru ca strugurii să
nu fie comercializați la prețuri net inferioare, comparativ cu anii
precedenți, că prunele și merele au rămas în plantații, deoarece nu puteau
fi comercializate. Nu este clar ce se întîmplă cu piața nucilor și a miezului
de nucă care a scăzut în jumătate.
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În raport ați menționat că a scăzut rata șomajului. Apoi nici nu putea
fi altfel, dar care sînt motivele? Nu crearea de noi locuri de muncă bine
plătite, ci migrația. Este știut faptul că în fiecare zi din Republica Moldova
pleacă peste 100 de cetățeni.
În proiect se prognozează creșterea reală a produsului intern brut cu
4% la cursul de schimb leu-dolar 17,2 maximum 18,5, ceea ce constituie 9%
diferență. Deci dacă dolarul va atinge cursul de schimb de 18,5 lei, inflația
va fi de 9%, dublu față de creșterea produsului intern brut de 4%.
La producția agricolă prognozați o creștere de 4,5%, dar ce facem cu
procentele producției agricole din anul curent care au rămas să se piardă în
plantații și în cîmp: mere, pere, struguri, sfecla de zahăr, prețurile la cereale
înjumătățite?
Datoria de stat internă și externă va constitui la finele anului 2018 –
54 365 milioane de lei, aproximativ 18 mii de lei pe cap de locuitor, iar la
sfîrșitul anului 2019 va fi și mai mare și va constitui 63 de miliarde, iar în
creștere cu 15,9%, în 2021 datoria va ajunge să constituie 31% din produsul
intern brut.
Acesta este viitorul luminos la care tindeți, domnilor guvernanți? Așa
creșteți Moldova, împovărînd cetățenii cu datorii pînă la infinit?
Dumneavoastră prognozați venit în bugetul de stat …
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bejan,
Un minut, vă rog.
Domnul Valerian Bejan:
… special din contul impozitelor și al taxelor, intrărilor de granturi –
976 milioane de lei.
Cu ritmul migrației, menționat mai sus, într-un timp scurt rămîneți
fără plătitori de taxe și impozite. Și aceasta deja a început să se
materializeze. Cu mare regret, vor suporta consecințele cetățenii simpli, nu
guvernanții.
Este bine cunoscut faptul că statul care nu construiește școli va fi
nevoit să construiască pușcării. Alocațiile pentru învățămînt sînt în
continuu scădere: în 2017 – 25%, în 2018 – 24%, în 2019 – 22 % din
produsul intern brut. Unde vom ajunge cu așa tendință? Ocrotirea
sănătății: în 2017 – 9,8, în 2018 – 9,5, în 2019 – 8,4 din PIB. După cum
vedeți și la ocrotirea sănătății aceeași tendință.
Or, poate, Republica …
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bejan,
Scuzați.
10 secunde, vă rog frumos.
Domnul Valerian Bejan:
La cifrele desenate în acest buget … cei care le-au desenat astăzi le pot
aduce argumente cîte doriți. În cel mai bun caz multe alocații bugetare vor
rămîne doar pe hîrtie, mai grav va fi dacă în goana după dividende politice
va fi pus în funcție aparatul de tapat bani, care va duce la o inflație
necontrolată și, în consecință, devalorizarea bruscă a valutei naționale și o
sărăcire totală a cetățenilor. Atunci furtul miliardului o să ne pară floricele.
Bănuiesc că anume …
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, domnule Bejan.
Domnule Reidman,
Poftim.
Кто? Не понял. Тут три списка, всем хватит трибуны, все учтены
– 7 минут, 5 минут.
Domnul Oleg Reidman:
Уважаемые коллеги, депутаты Парламента!
Наша фракция, фракция Партии коммунистов Республики
Молдова, из года в год при обсуждении проекта Закона о
государственном бюджете призывает вас, коллеги, отрешиться от
фракционных
разногласий
и
проявить
взыскательную
требовательность к Правительству, представляющему проект на
очередной год.
Позиция Парламента, если она – позиция ответственная, должна
заключаться в том, чтобы очередным бюджетом сделать шаг вперед в
развитии нашей страны. Но видим мы в представленном проекте
бодрую и бравурную партитуру, причем исполняют ее под
фонограмму, так как инструменты для этой увертюры совершенно не
годятся, да и не настроены.
Макроэкономические
прогнозы,
положенные
в
основу
разработки и балансирования бюджета, вызывают сомнения своим
совершенно безосновательным оптимизмом. Более того, цифры,
производные из этих прогнозов, как говорят бухгалтеры, не бьют.
Например, рост средней заработной платы на 17 процентов
может сойтись с ростом фонда оплаты труда на 9 процентов только
при сокращении численности работающих, и сразу становится
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понятно, почему среди макроэкономических прогнозов нет
показателей занятости. Этот показатель диссонирует с бравурнооптимистической партитурой, и он с точки зрения жизни людей –
главный, приоритетный.
К тому же становится и вполне объяснимым рост дефицита
бюджета соцстраха несмотря на увеличение пенсионного возраста
согласно широко рекламированной пенсионной реформе.
Более того, рост средней зарплаты с учетом показателей роста
производства товаров и услуг демонстрирует такую обеспеченность
этих доходов, что прогнозируемые цифры индекса потребительских
цен и инфляции становятся сильно сомнительными. Это ясно
доказывает, что бой литавр и медных тарелок в этом бюджете носит
рекламно-выборный, безответственный характер, безответственный
даже на среднесрочную перспективу.
И откуда ему быть иным, если объем прямых инвестиций не
растет и предусматривает лишь увеличение государственных
капвложений? Они, конечно, тоже нужны, но их эффекты на
источники формирования ВВП ограничены.
Если же учесть, что некоторые из этих вложений носят
политический характер, и с точки зрения экономических эффектов
практически бесполезны, – я имею в виду газопровод по территории
Молдовы как продолжение газопровода Яссы-Унгены, то становится
определенно ясно, что нам представлен проект не бюджета развития,
а
бюджета
выживания
нынешнего
Правительства
путем
бессмысленных и беспощадных предвыборных обещаний, которые
будут подвергнуты корректировке уже после первого квартала
будущего года, ну или назло моим предположениям – в начале лета.
Количество цифр, таблиц, диаграмм, и графиков, включенных в
представленный проект, не имеют никакого значения. Мы с вами
сломаем множество копий здесь в спорах между собой и Минфином за
переброску или добавление миллиона леев туда или сюда в
зависимости от того, откуда каждый из нас родом, но сути это не
изменит. А правда в том, что доля расходов на услуги в области
экономики по отношению к прошлому году всего лишь 95 процентов,
на здравоохранение в общих расходах бюджета устойчиво доля
сокращается уже не первый год, и в девятнадцатом году будет на один
и два десятых процентных пункта меньше, чем в этом восемнадцатом
году.
Доля расходов на образование планируется на один и четыре
процентных пункта меньше, чем в этом году, и так далее. И тот, кто
скажет, что политика Правительства социально ориентирована и что
власть работает на людей, пусть первый бросит в меня камень.
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Зато растет государственный долг как внешний, так и
внутренний, и растут расходы на его обслуживание. Мы уже должны
отдавать больше одной трети от того, что привлекаем. Так корявая
политика заимствований и безответственных госгарантий отнимает у
нашего народа и без того скромные источники для развития.
Вы знаете, коллеги, что для критики предложенного проекта
нужно больше времени, чем для его представления, включая вопросы
и ответы.
Главное, что хотелось бы донести до молдавского общества с
этой трибуны, следующее: это предвыборный бюджет действующей
власти, но желание очаровать – в кавычках – общество переходит
всякие разумные границы. Разочарование наступит очень скоро.
Мы не должны своим голосом освящать такой подход и такой
закон.
ПКРМ предлагает его отклонить, и уж во всяком случае его не
поддержит.
Спасибо.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Господин Головатюк, прошу вас на центральную трибуну.
5 минут, 7 минут? Времени сколько надо?
Значит, 3 минуты.
Поехали.
Domnul Vladimir Golovatiuc:
Так, ну, не будет у меня ни „УРА” и ни „SOS”.
Знаете, одному очень известному авиаконструктору показали
модель самолета и спросили: и как, перспективы есть у этой модели?
Он сказал: нет. А почему? Некрасиво.
Я думаю, что мы ждали другого бюджета. Вот честно, ожидания
были разные. Первоначально мы знаем, что речь шла о том, что
бюджет должен был быть представлен до летних каникул, и это было
логично – накачаете бюджет деньгами, социальная сфера, бюджетные
инвестиции, и с этим бюджетом, как с красным знаменем, – на
выборы.
Но не разрешили. Не знаю, партнеры МВФ не разрешили?
Значит, второй сценарий. Мини-фискальная реформа, опять же Закон
о заработной плате, другие приятные вещи – и выборы на
максимальный срок. Последняя дата 24 февраля.
Народ почувствует заботу, все это есть в бюджете, что-то пойдет,
и опять какой-то успех на выборах. Но вот мы смотрим этот бюджет...
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Непонятно, не видно, каковы цели? Вот цели. Давайте мы с этих точек
зрения и рассмотрим этот бюджет.
Первое. Прагматизм, то есть нацеленность, направленность на
достижение конкретных целей, и реалистичность. Цели причем
фактические, а не озвученные, то есть одетые в бюджетные
параметры, в бюджетные цифры.
Итак,
бюджет
планируется,
государственный
бюджет
планируется с ростом на 14 процентов, а расходы на персонал,
уважаемые, только на 5 процентов. То есть, по сути, на зарплату.
На семнадцатый год планировался рост расхода на персонал на
12 процентов, а семнадцатый год не был ни электоральным, никаким,
но расходы на персонал планировались с ростом в 12 процентов. На
девятнадцатый год прирост расходов на персонал в общем увеличении
госбюджета – менее 7 процентов. Ничего себя приоритет! А в
семнадцатом году было 19 процентов.
Увеличение капитальных расходов, то есть собственно
инвестиции, – 5 процентов, субсидии, рост – 5 процентов, а рост
текущих расходов – на 15 процентов. Вот и оптимизация! Результатом
оптимизации, наверное, должна быть экономия текущих расходов, а
здесь плюс 15 процентов.
И, что самое неприятное, увеличение расходов на обслуживание
государственного долга – 18 процентов роста. 18.
Внешнего государственного долга – 14 и внутреннего
государственного долга – 19. Я неоднократно подчеркивал, что
проблема увеличения государственного долга в том заключается, что
и без того скудные доходы, которые генерирует страна, направляются
не на развитие, не на социальную сферу, а на то, что было взято,
заимствовано вчера и бездарно съедено.
Вот время пришло. Суммарное увеличение расходов на
обслуживание долга сопоставимо – это страшно – с увеличением
расходов на оплату труда, почти одинаково. Вот проблема увеличения
государственного долга.
И еще одна проблема, с бородой, но очень важная.
Увеличиваются расходы государственного бюджета, трансферты в
рамках публичного национального бюджета. Трансферты местным
органам увеличиваются на 23 процента. Трансферты государственного
бюджета национальной кассе соцобеспечения – на 27 процентов.
Порядка более 60 процентов всего увеличения государственного
бюджета – это трансферты в рамках публичного национального
бюджета. Это проблема.
Сегодня 70 процентов бюджетов местных органов власти – это не
свои деньги. А какая же финансовая автономия, если 70 процентов в
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район им приходит извне. 40 процентов бюджета социального
обеспечения – это деньги государственного бюджета.
Вообще динамика страшная. В тринадцатом году из
государственного бюджета трансферты в национальную кассу
соцобеспечения были миллиард 700 миллионов, что составляло
16 процентов от общих доходов социального фонда.
На восемнадцатый год один и семь было, сейчас – шесть с
половиной. На девятнадцатый год планируется 8 миллиардов
600 миллионов, практически 40 процентов доходов соцфонда. Таковы
цели соотношения. Вот это реальное целеполагание. Теперь
реалистичность. Я не говорю о качестве прогноза, который послужил
основой расчета бюджетных параметров. Тогда почему экономика
планируется с ростом на 9 процентов – на 9, не на 4, а на 9?
Номинальный рост экономики на 9 процентов.
Промышленное производство – 5, сельскохозяйственное – на
четыре с половиной. Тогда почему увеличиваются налоги на доходы
юридических лиц, уважаемые, на 29 процентов, на внутренний НДС
на 12 процентов? Это что, опять включаем полицейские меры, когда
приходят к экономическим агентам и находят проблему, которая была
10 лет назад, и они платят с сегодняшних доходов? Конечно, можно
назвать это улучшением налогового администрирования, но для
бизнеса это налоговая нагрузка, это налоговая бремя.
Импорт увеличивается на 9 процентов, а НДС на импортируемые
товары – на 12 процентов. То же самое. А это 3 стати, доходы…
налогообложение доходов физических лиц, внутренний НДС и
внешний НДС дает, импортный НДС дает практически 70 процентов
всех доходов государственного бюджета. Это огромный риск
неисполнения.
Но, может быть, у вас есть резервы финансирования дефицита
бюджета? Ну давайте посмотрим. Итак, дефицит государственного
бюджета планируется в размере 5 миллиардов 500 миллионов.
Каковы источники покрытия? Насколько они надежны, и насколько
они реалистичны?
100 процентов это за счет долга. Продажа финансовых активов
стала... позиция финансовые активы стали из статей, из статьи
поступления дополнительных доходов в статью расхода. То есть
заимствования внутренние и внешние дают 123 процента всего
дефицита бюджета. Значит, где-то есть еще… Значит…
Спасибо.
Здесь есть ряд проблем. Внутренний госдолг, то есть за счет
внутренних факторов предположено предполагается, что внутренние
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заимствования будут порядка 2 миллиардов 400, двух с половиной
миллиарда. Это эмиссия государственных ценных бумаг.
А банки согласятся?
Да, сегодня ликвидность зашкаливает, но не пойдет. Сегодня
план – миллиард 900, но по факту только 570.
И мы должны учесть, что все равно произойдет смена власти, все
равно произойдет смена курса, во всяком случае, экономического, и
деньги будут нужны, и экономические агенты придут за деньгами.
И что, банки будут кредитовать Правительство, они будут
кредитовать экономику?
То же самое по внешним ресурсам.
Извините, времени действительно не хватает.
Я думал, что все нормально. Когда было 10,5 миллиарда –
внешние ресурсы…
Уважаемые, я согласен с коллегой Рейдманом – это не бюджет
развития, это даже не бюджет выживания, это непонятно что. Бюджет
– это один из компонентов государственной политики, бюджет
обеспечивает деньгами приоритеты Правительства. Мы этих
приоритетов не увидели, но мы научим и покажем, как нужно
составлять бюджет системный, и нацеленный на конкретный
результат.
Полтора месяца назад свое выступление закончил словами: не…
(Aplauze.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Cobzac,
Poftim.
Domnul Grigore Cobzac:
Stimați cetățeni,
Domnule Președinte,
Domnilor deputați,
În proiectul de buget pe anul 2019, autorii planifică un salariu mediu
pe economie de 6975 de lei, în comparație cu 2018 – 6400 lei. Creșterea în
termeni reali va constitui +3,9%. Respectiv, sub această creștere sînt
planificate și alocațiile financiare de la buget care, împreună cu sectorul
real... economie, vor valora în sumă 49,4 miliarde de lei. Sînt indicate
cifrele în tabelul nr. 1 din nota informativă. Este evident că această creștere
salarială vine în disonanță deplină cu acele promisiuni de 10, 20, 80, 90%
făcute mărinimos de guvernare pentru toate categoriile de bugetari.
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Și o spunem direct cetățenilor: bani pentru asemenea creșteri în acest
proiect de buget nu sînt prevăzuți. Ar însemna aceasta că promisiunile
respective nu vor fi onorate? Răspunsul nu este unul univoc.
Cu siguranță că salarii majorate vor fi ridicate pentru lunile:
decembrie 2018, ianuarie–februarie 2019, legătura cu alegerile
parlamentare fiind una evidentă.
Logic apare întrebarea: de unde bani?
Din start aruncăm răspunsul standard al guvernării, vreau să-l arunc:
vom avea venituri suplimentare. Orб se prezumă buna intenție a autorilor
proiectului bugetului care au fost obligați să identifice la etapa de proiect
toate sursele de venit posibile.
Este caraghios, cel puțin, să discuți despre venituri suplimentare la
etapa aprobării bugetului.
În aceste condiții, unica ieșire a guvernării, pentru a nu fi prinși cu
oca mică, este să bage mîna adînc în banii bugetului 2019 destinați pentru
următoarele luni după alegeri. Oare nu pentru aceasta au fost amînate
alegerile pentru februarie 2019?
Știu că nu vă plac aceste afirmații, nu vă plac cînd vi se demască
manipulările, este manipulare. Proba contrariului, însă, poate servi doar
prezentarea în plenul Parlamentului a informației desfășurate cu creșterile
salariale pentru decembrie 2018 și tot anul 2019, cu numărul total de
angajați la stat pe domenii, cu grila de salarizare și sumele respective
reflectate în acest proiect de buget. Pînă atunci, operăm cu cifrele din acest
proiect, creșterea salariilor medii pe economie în termeni reali pentru 2019
va fi +3,9%.
Atrag atenția cetățenilor că această creștere este componentă din
indicatorii macroeconomici pentru anii 2015–2021, parametri coordonați și
aprobați cu Fondul Monetar Internațional. Respectiv, Guvernul s-a angajat
să-i respecte.
Și aceasta nu este unica promisiune goală făcută de guvernare. Pentru
Programul de reparație a drumurilor publice locale, comunale și a străzilor,
sînt prevăzute 950 milioane de lei în proiectul bugetului de stat. Practic,
pentru aceeași destinație, conform anexei nr. 7, infrastructura drumurilor
locale, autorităților publice locale de nivelul I și II sînt alocate 766 milioane
de lei. Dacă facem suma acestor cifre, obținem 1 miliard 716 milioane de
lei... pentru așa-numitul Program „Drumuri bune pentru Moldova”.
Vă reamintesc că, în cadrul acestui program, în 2019, PD-ul a anunțat
reparația a încă 2500 de kilometri de drum... drumuri locale. Dacă facem
abstracție de la calitatea acestor drumuri bune în ghilimele, constatăm că
banii prevăzuți în buget, repet, 1 miliard 716, nici pe departe nu sînt
suficienți pentru o așa lungime de drum – 2500.
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Pentru comparație: în 2018, doar pentru 1000 kilometri de drum a
fost alocată suma aproape similară – 1 miliard 574 milioane de lei. Ceva nu
se leagă, domnilor guvernanți, circa 1500 kilometri de drumuri locale, din
promisiunile dumneavoastră, nu sînt acoperite financiar în bugetele de
toate nivelele.
În final, nu pot să trec cu vederea încă o realizare în ghilimele
semnificativă a guvernării. Prin prezentul proiect de buget, se mai alocă
100 de milioane de lei pentru „Arena Chișinău”, în total 202 milioane de lei.
Mai jos aduc cumulat toate facilitățile acordate acestui „copil răsfățat”
al PD-ului. Așadar:
1. Din costurile anunțate – 42 milioane de euro, statul participă cu
202 milioane de lei.
2. Suplimentar alocat încă 69 hectare de pămînt arabil estimat la
15 milioane de euro. Specific că doar 15 hectare sînt necesare pentru însăși
edificarea Arenei.
3. Ulterior, după semnarea contractului cu investitorul, statul...
Domnul Vladimir Vitiuc:
Un minut, poftim.
Domnul Grigore Cobzac:
... neestimate și fără modificări în cota statului din Arenă.
4. Cel mai important cadou investitorului sînt garanțiile de stat
camuflate pentru rambursarea investiție.
În Comisia economie, buget şi finanţe, domnul ministru Armașu a
confirmat existența unei asemenea clauze în contractul cu investitorul.
Aceste garanții, practic, stimulează majorarea costurilor Arenei și-i
demotivează în exploatarea rentabilă la etapa postconstrucție.
În viziunea mea, sînt extrem de exagerate aceste facilități pentru un
simplu proiect de investiții care ar trebui să se desfășoare în condiții de
piață liberă.
Domnilor deputați,
Nu mai atribuiți „Arena Chișinău” la capitolul realizări ale guvernării.
Vă asigur, cu asemenea cadouri, în detrimentul statului, pe care le vor
rambursa copiii noștri, vă găsesc investitor și pentru metroul din Hîncești.
De altfel, cele relatate denotă mobilizarea resurselor... (Rumoare în
sală.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Carp,
Poftim.
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Domnul Lilian Carp:
Colegi,
Stimați cetățeni,
Dacă privim la acest buget, putem să spunem că este doar un
document de venituri și cheltuieli, nimic mai mult, în ceea ce privește
dezvoltarea sau ce ar permite Republicii Moldova să dezvolte, să avem un
viitor, să nu mai depindem de aceste credite, granturi de peste hotare,
fiindcă asta vedem ca unica salvare și nu vorbesc în neștiință de cauză.
Însuși dumneavoastră prezentați în buget acel deficit de aproape
5 miliarde jumătate, dintre care jumătate... aproape jumătate vedeți
acoperirea acestui deficit bugetar dintr-un grant, care v-a fost refuzat anul
precedent. Ce vă face să credeți, dacă veți rămîne la putere, o să puteți avea
acces la acest grant, dacă o să aveți aceleași apucături pe care le-ați avut în
ultimii 2 ani?
Totodată, o altă sursă pe care dumneavoastră o vedeți în acoperirea
acestui deficit bugetar este vînzări, bunuri, privatizări.
Dar spuneți-mi, vă rog, cînd am reușit noi... ați planificat 2 miliarde...
cînd a reușit Republica Moldova să ajungem, în urma privatizărilor –
2 miliarde? Ce ne face că noi în acest an vom vinde bunuri de aproape
2 miliarde?
Și cel mai interesant este cum vedem noi cetățenii noștri și ce apar ei
în fața noastră… apar surse de venit și nu în zadar vedem această... creștere
de venituri din contul amenzilor – aproape 500 de milioane, cu 175 de
milioane mai mult decît în anii precedenți, ceea ce este foarte mult. Și asta
denotă că vom avea iar prin tufari fel de fel de radare, iepurași care o să
încearcă să ne prindă, dar de unde pînă unde. Eu vreau să vă spun că o să
aveți degrabă un singur radar care va fi la ieșirea din vămile din Republica
Moldova, fiindcă lumea pleacă. Și o să constatați că a plecat, că a depășit cu
o viteză mare și cam aici o să se termine toate veniturile de la amenzi,
fiindcă lumea pleacă zi de zi și asta este realitatea.
Din păcate nu am văzut surse de venit din amnistia fiscală, că la noi
așa se spunea: amnistia fiscală va aduce bani, să legalizăm capitalul, să
vedem, să vedeți ce bogați și înfloriți, o să trăim bine, fraților, din amnistia
fiscală. Haideți să legalizăm oamenii care cumva au mers pe lîngă lege, au
trecut, una, legalizăm și ei o să plătească impozite și atunci o să avem buget,
iată atunci o să trăim. Заживем как … Ce avem pînă la urmă? Deci nici
pînă în ziua de astăzi noi nu știm care persoane, lista persoanelor care au
beneficiat de această Lege a amnistiei fiscale și cîți bani, propriu-zis, au
venit sau vor veni în bugetul Republicii Moldova din această sursă. Asta
denotă încă o dată că alt scop au avut aceste legi și nu se reflectă în buget.
Acum o să mă refer, propriu-zis, la anumite articole pe care… de
investiție sau de reparație ș.a.m.d. Eu am luat special raionul Strășeni din
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care sînt eu de baștină și am luat și alte raioane, să vedem care… cît se
acordă așa bani, pentru ce se acordă, pentru drumuri bune, drumuri și mai
bune ș.a.m.d. Să vedeți că pentru alte raioane, chiar Șoldănești, aici mai jos,
fiindcă Șoldănești prezintă un interes pentru cineva, ia, uitați-vă, aici e plin
cu cifre, pentru ceea, pentru ceea. Ne uităm la Strășeni – gol, gol, gol.
Dar, fraților, noi vorbim deja, iarăși, de nu știu cîți ani că în raionul
Strășeni există o mare problemă: este trecerea sub pod spre Recea care
rupe raionul Strășeni drept în două. Cînd au loc inundații, ploi, gata, 11
localități din raionul Strășeni nu au acces propriu-zis în centrul raional. Se
face această trecere peste calea ferată, repejor, se înmoaie și atunci după ce
se intervine – și am intervenit noi și aici prin Parlament și am spus că este o
problemă și altele – și se încearcă repararea situației. Dar nicidecum nu se
vine de adîncit odată rîul Bîc, ca să putem avea această trecere pe sub pod și
să nu mai avem… noi am avut oameni care au avut accidente. Fie… cum a
fost la poligonul de la Negrești, din cauza că la 6 kilometri de Strășeni,
salvarea a trebuit să facă 50 de kilometri, nu a reușit să ajungă la timp și
omul, pur și simplu, a murit. Nu mai vorbim și de alte cazuri. Deci dacă noi
nu intervenim în reparația acestei treceri pe sub podul de la Strășeni spre
Recea, Ghelăuza, Negrești, Greblești – îs 11 localități, noi ce facem? Pentru
alte localități, raioane, unde există interese se acordă, aici – nu.
Acum referitor repejor la sport. Nouă tot ne place să facem fotografii.
Cum un sportiv de performanță ia un rezultat, așa alergăm cu toții cu
buchete de flori în mîini, îi luăm în brațe, îi dăm hura, dar cînd ajungem să
alocăm bani, sînt mai puțini decît anul trecut. Deci eu vă spun că anul
acesta pentru anul 2019 nu sînt prevăzuți bani pentru jocurile sportive. Noi
nu avem bani cu ce trimite copiii la competiții. Noi umblăm pe la primării,
pe la agenți economici. Eu vă spun în cunoștință de cauză… pentru
Federația de polo pe apă, unde sînt președinte încă, noi avem … anul de
naștere 2002, 2004 băieți, 2004 fete, nici un leu nu este prevăzut pentru
aceste echipe să-le trimitem la campionatul european. Nici un leu, nici un
leu nu este prevăzut pentru anul 2019, fiindcă așa au spus de la minister:
„Nu sînt bani pentru jocurile sportive. Nici nu așteptați, nici un leu.”. Deci
cum vrem noi, noi vrem ca… sau noi doar atunci sîntem cînd ia cineva un
rezultat, îl dăm hura și mai departe cam aici se termină cu sportul.
Și repejor la cultură. Noi avem nevoie de acest Registru al
monumentelor, eu vă spun în cunoștință de cauză, sînt din domeniu. Dacă
noi nu reușim să facem acest Registru al monumentelor în decurs de 3–4
ani de zile, în anumite localități rurale, unde nu au fost luate la evidență
anumite monumente sau ele apar, cu timpul ele o să dispară… În satul meu
de baștină nici pînă astăzi „Casa boierului”, care este grădiniță, nu este în
Registrul monumentelor și acest lucru e 60% din localități…
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
81

Și ultima luare de cuvînt – domnul Dudnic.
Vă invităm la tribuna principală.
Domnul Corneliu Dudnic:
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы с вами обсуждаем главный финансовый документ на
2019 год, и у меня создается ощущения дежа-вю, как обычно, или
другими словами – «Старые песни о главном».
Тоже здесь, в этих стенах, 2017 год, 2018 год, мы утверждали
бюджет нашего государства, и вот сегодня мы слышим новые
синтагмы: бюджет выживания, некрасивый бюджет, SOS, еще что-то в
этом плане.
Но на самом деле реальность абсолютно другая, уважаемые
коллеги. На самом деле, я вам хочу сказать, что вы зря стараетесь
нагнать жуть и страх на жителей нашего государства, потому что
реальность абсолютно другая, и у вас не получится, даже если вы
сильно будете стараться. На самом деле реальность состоит в том, что
бюджеты местных органов власти за последние 3 года увеличились в
разы. Приведу вам только два примера: бюджет Гагаузии в 2014 году,
который, состоит на 65 процентов из трансфертов республиканского
бюджета, в 2014 году был 400 миллионов лей, еле-еле там 380. Проект
бюджета, который сегодня Народное Собрание должно было
рассмотреть на 2019 год, – 870 миллионов лей. Во сколько раз вырос
бюджет местных органов власти?
Приведу вам другой пример – село Чишмикиой. Бюджет 2014
года – еле-еле 4 миллиона лей, бюджет 2018 года в селе Чишмикиой –
8 миллионов леев, в два раза больше. Кроме этого, село Чишмикиой
получило еще 3 миллиона лей по программе „Drumuri bune”, еще
половина бюджета. Вот реальность на самом деле, поэтому зря
стараетесь.
Теперь принципиально важные вещи, которые я хотел бы
отметить. Будущий 2019 год является электоральным годом, поэтому
утверждение бюджета на следующий год, электоральный год, который
в принципе ведет за собой риски политической и финансовой
нестабильности, утверждение бюджета сегодня, в ноябре месяце 2018
года, имеет крайнюю важность для всего гражданского сообщества и
для всех жителей этого государства.
Теперь дальше. Хочу сказать, что, несмотря на все старания,
которые были сделаны оппозицией с левой стороны сорвать
бюджетный процесс, мы все помним, как день за днем приходили и
настаивали на том, чтоб сняли с поста того или иного министра. Это
все в итоге вело к тому, что были риски того, что сорвутся бюджетные
процессы, и это говорит о том, что никакой конструктивизм, ничего,
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что с эти связано. Единственная задача – навредить и идти по
принципу. Чем хуже для правящей власти, тем будет лучше для
оппозиции.
Чего стоят только, например, поездки госпожи Санду и
господина Нэстасе в Брюссель, которые, кстати, как недавно
выяснилось, финансировались в том числе из украденного миллиарда,
что выглядит как край цинизма, и в том числе из так называемого
Ландромата. Чего стоят только эти поездки и ваши старания, господа
из правой оппозиции? Да, вам удалось добиться кое-каких
результатов. Да, прекратили, приостановили финансирование
Республики Молдова, что ведет за собой риски, вы оставили без сотен
миллионов евро не правящую власть, не председателя партии, вы
оставили без сотен миллионов евро жителей этого государства. Тем не
менее, нас даже это не испугало. Бюджет на 2019 год полагается в
первую очередь на внутренние собственные доходы. Мы увеличиваем
доходы каждый месяц, и это нам позволит реализовать все
программы, которые мы наметили на 2018 год, поэтому зря
стараетесь, уважаемые господа из оппозиции.
Ну и, раз уж мы говорим уже конкретно о бюджете на 2019 год,
пусть все эти действия, которые имели место все эти 4 года, останутся
на вашей совести, и, как говорится, Бог нам судья.
Так вот, в основу проекта 2019 года, как это и положено, заложен
макроэкономический прогноз на 2019 год, и предлагаю пройтись
только по некоторым из них, господин Кобзак.
Экономический рост, прогнозируемый на будущий год, –
4 процента, инфляция – 4,9 процента, рост экспорта – 13,1, импорт –
9,4. Снижение процентных ставок в банках нашего государства
достигло исторического минимума, господин Кобзак, исторического
минимума. Если в 2016 году ставки выходили, за 20 процентов,
сегодня мы говорим о 6,5, 7, 7,5 процента ставки, и такого не было в
истории нашего государства.
Значит, рост кредитования вырос на 13 процентов. Сегодня
говорили, и это официальные цифры. Рост вкладов за последние
2 года в банке увеличился ровно на 50 процентов, и это позволило нам
сегодня аккумулировать резервный фонд, который является
подушкой для нашего государства.
Значит, Правительство ставит перед собой задачу обеспечить
экономический рост, расширение социальной политики и
беспрецедентные
инвестиции
в
дорожную
инфраструктуру,
беспрецедентные. Доход национального публичного бюджета составит
33 процента от ВВП, или 63 миллиарда лей, что на 5,8 миллиардов
лей больше, чем в 2018 году.
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Если говорить о государственном бюджете, доходы на 2019 год
составят 42 миллиарда лей, как уже много раз сегодня говорили, на
5,2 миллиарда лей больше или на 8,3 миллиарда лей больше, чем
было в 2017 году, то есть рост бюджета за три года составляет
22 процента. Вот реальность, господа, а не то, что вы рассказываете.
И это, господа из оппозиции, результат ежедневного труда
Правительства, которое возглавляет Павел Филип, и нас с вами,
коллеги из парламентского большинства.
Хочется
отметить
еще
раз
основные
направления
государственной политики. Расходы на соцобеспечение увеличатся на
29,9 процента или на 2,2 миллиарда лей, что позволит нам
реализовать целый ряд программ на поддержку семей и детей, а также
детей, оставшихся без родителей.
Система образования, уважаемые коллеги. Рост на образование
увеличится на 670 миллионов лей. При этом хочу напомнить, что в
отличие от министра Маий Санду, которая закрывала школы, министр
Моника Бабук не то что перестала закрывать школы, но и открывает
новые школы, которые были закрыты предыдущим министром.
Именно это и есть реальность.
Хочу напомнить вам, что в будущем 2019 году Правительство
продолжит выплачивать те единовременные премии, которые были
увеличены, внимание, в два раза. Теперь молодые специалисты,
которые поедут работать в сельскую местность или в регионы, будут
получать единовременные премии 40 тысяч лей. Это реальные вещи,
о которых вы забываете говорить.
Бюджет на 2019 год означает, что 400 тысяч пенсионеров
Республики Молдова, пенсии которых меньше, чем 1589 лей, получат
рост пенсии на 10 процентов. Бюджет на 2019 год означает то, что 200
тысяч граждан Республики Молдова, работников бюджетной сферы, в
2019 году будут получать увеличение зарплаты на 20, 50 и в
некоторых случаях на 90 процентов. Я хочу привести вам
конкретный…
Domnul Andrian Candu:
Vă rugăm frumos, încă un minut.
Vă rog.
Domnul Corneliu Dudnic:
… пример. Электрик, который работает, например, в лицее в
Вулканештах и сегодня получает 1 800 леев, в 2019 году будет
получать 2 800 лей. Зарплата социальных работников увеличится до
55 процентов и еще много, много других примеров.
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Бюджет на 2019 год предусматривает в том числе и реализацию
Программы «Prima Casă» 1, 2, 3. Значит, впервые в истории
Республики Молдова государство покрывает 100 процентов стоимости
кредита для тех семей, у которых есть четверо и более детей. Такого
раньше не было. Впервые в истории Республики Молдова государство
покрывает 50 процентов стоимости жилья для работников бюджетной
сферы. Никто из вас не может этим похвастаться, господа уважаемые.
Значит, впервые в истории Республики Молдова спортивное
сообщество получит «Арену Кишинэу», господин Кобзак, и этот
проект будет абсолютно рентабельным, и «Арена Кишинэу» будет
сама окупаться, и государству не придется платить инвесторам те
деньги, которые они уже вложили туда.
Теперь еще одна серьезная вещь. Бюджет на 2019 год
предусматривает инвестиции в дорожную инфраструктуру, внимание,
четыре с половиной миллиарда лей, то, чего никода …
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Încercați să încheiați, vă rog frumos.
Domnul Corneliu Dudnic:
… в том числе миллиард … в дорожный фонд. 950 миллионов –
это деньги в рамках Программы «Prima Casă», и еще миллиард 600 –
это внешние источники финансирования. Таким образом, в дорожную
инфраструктуру Республики Молдова в 2019 году будут сделаны
инвестиции в размере четыре с половиной миллиарда лей, господин
Кобзак. Значит, это и еще очень многое другое.
Железная дорога, о которой мы так много говорим, бюджет на
2019 год предусматривает увеличение уставного капитала на 247 лей,
мы говорим про железную дорогу, про госпредприятие. Знаете, что
это будет, господа уважаемые.
Вы можете, еще раз говорю, критиковать сколько вам угодно и
нагонять жуть на наших граждан, но реальность абсолютно другая.
Реальность такая, которую люди видят ежедневно, и зря стараетесь.
Și ca și concluzie.
Stimați dragi cetățeni ai Republicii Moldova,
Bugetul pe anul 2019 prevede majorări la salarii, construcția
drumurilor. Bugetul din anul 2019 o să aducă pace în țara asta și stabilitate.
Mulțumesc mult. (Aplauze.)
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
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Aici se încheie și luările de cuvînt.
Domnule Cobzac,
Dumneavoastră nu ați fost menționat în sens … de două ori și numele
dumneavoastră a fost în contextul în care se vorbea despre unele probleme
enunțate de dumneavoastră, nu vi s-a dat …
Domnule Cobzac,
Aveți dreptul la replică.
Vă rog, poftiți.
Domnul Grigore Cobzac:
Replica mea …
Domnule Președinte,
Vă mulțumesc.
Replica mea o să fie foarte și foarte scurtă. Eu aș putea să-i aduc
antevorbitorului cifre despre faptul că, apropo, în 2010–2014 produsul
intern brut a crescut cu tempouri mai mari ca cele care le enunțați
dumneavoastră și le planificați, și alte cifre. Dar cred că nu este sens și cred
că nu voi fi auzit.
Eu am o rugăminte, domnule Președinte al Parlamentului, finalizați
mai repede listele celea la parlamentare și includeți-l, că el e mai catolic ca
Papa de la Roma deja.
Domnul Andrian Candu:
Vă rog frumos.
Domnule Cobzac …
Domnul Grigore Cobzac:
Și …
Domnul Andrian Candu:
Domnule Cobzac,
Vă rog frumos.
Vă avertizez, fiindcă dumneavoastră acum ați încălcat Regulamentul.
Domnul Dudnic s-a referit la cele menționate de dumneavoastră pe
marginea bugetului, dar nu v-a atacat la persoană, dumneavoastră ați
atacat acum persoana. Vă dau avertisment. (Rumoare în sală.)
Și dumneavoastră vă dau avertisment, doamnă Ciobanu. Nu există în
sală deputați mai buni sau mai răi, toți sînt reprezentanții cetățenilor.
Vă rog frumos.
Parcă sîntem copii mici.
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Vă rog frumos, răbdare. N-a mai rămas mult, vreo trei ședințe,
răbdare.
Eu am răbdare multă.
Dragi colegi,
Se încheie aici dezbaterile la proiectul nr. 393 din 13 noiembrie 2018,
la Legea bugeutlui de stat pentru anul 2019, și vom trece la procedura de
vot, precum a fost agreat, la ora 14.00.
Între timp vă propun să trecem succint la încă cîteva proiecte care se
află în lectura a doua, și anume la subiectul nr. 8, proiectul de Lege pentru
modificarea unor acte legislative.
Dați-mi voie să fac o corectare. Mergem la subiectul nr. 7 de pe
ordinea de zi, proiectul nr. 214 din 25 iunie 2018, proiectul de Lege
pentru completarea Legii concurenței.
Este proiect de lege care se află în lectura a doua în Parlament.
Și-l rugăm foarte mult pe domnul Creangă, președintele Comisiei
economie, buget și finanțe, să ne prezinte raportul comisiei.
Domnul Ștefan Creangă:
Stimate domnule Președinte,
Onorat Plen,
Comisia economie, buget şi finanţe a examinat proiectul Legii pentru
completarea Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, aprobat în prima
lectură în cadrul şedinţei plenare din 4 octombrie 2018, şi comunică
următoarele.
Pentru lectura a doua comisia a examinat toate amendamentele şi
propunerile parvenite de la deputaţi, comisiile permanente, Direcţia
generală juridică a Secretariatului Parlamentului și Consiliul Coordonator
al Audiovizualului. Rezultatul examinării propunerilor şi amendamentelor
sînt reflectate în sinteză şi în proiectul redactat, care sînt părţi componente
ale prezentului raport.
În contextul amendamentelor şi propunerilor acceptate, Comisia
economie, buget şi finanţe, cu majoritatea voturilor, propune adoptarea
proiectului de Lege pentru completarea Legii concurenţei în lectura a doua,
ca fiind lectură finală.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim foarte mult, stimate domnule președinte.
Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Respectiv, încheiem dezbaterile la proiectul nr. 214 din 25 iunie 2018
și vom reveni foarte curînd la procedura de vot.
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Următorul subiect pe care vi-l propun, onorat Plen, pentru a-l
examina și dezbate este subiectul nr. 6, proiectul de Lege pentru
modificarea articolului 4 din Legea cu privire la patenta de
întreprinzător, este vorba despre proiectul cu numărul de
înregistrare 382 din 9 noiembrie 2018, aflat, la fel, în procedură
în lectura a doua.
Iată de ce îl rugăm și îl invităm la tribuna principală pe domnul
Creangă, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, să ne prezinte
raportul comisiei.
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Comisia economie, buget şi finanţe a examinat proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 93 cu privire
la patenta de întreprinzător, în lectura a doua, şi comunică următoarele.
Proiectul de lege supus examinării a fost aprobat în lectura întîi în
cadrul şedinţei plenare din 16 noiembrie curent. În perioada ulterioară
aprobării, Comisia economie, buget şi finanţe a examinat şi redactat
proiectul de Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea cu privire la
patenta de întreprinzător în concordanţă cu propunerile expuse şi acceptate
în lectura întîi. Suplimentar, informăm că pentru lectura a doua în adresa
comisiei nu au parvenit careva amendamente.
În acest context, proiectul de lege care stă la bază și celelalte două
proiecte care au fost comasate cu acest proiect de Lege nr. 382, a fost
proiectul redactat și este anexat la prezentul raport.
În rezultatul examinării proiectului, Comisia economie, buget şi
finanţe propune adoptarea proiectului nr. 382 în lectura a doua, ca fiind
lectură finală.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, domnule preşedinte.
Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Respectiv, încheiem dezbaterile la proiectul nr. 382 din 9 noiembrie
2018. Și revenim la procedura de vot foarte curînd.
Următorul subiect pe care vi-l propun pentru a-l examina este
subiectul nr. 5, proiectul nr. 216 din 25 iunie 2018, proiectul de Lege
privind securitatea aeronautică. La fel, se află în lectura a doua.
Și-l rugăm pe domnul Creangă, președintele Comisiei economie,
buget şi finanţe, să ne prezinte și raportul la acest proiect de lege. (Discuții.)
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Da, cer scuze, e o greșeală probabil și la mine.
Domnul Carpov cînd va reveni, atunci vom trece și la respectivul
proiect.
Dacă Secretariatul ar putea să îl identifice pe domnul Carpov sau pe
domnul Balan prin metodele pe care le au.
Domnule Balan,
Vă rugăm frumos, dacă ați putea să ne prezentați raportul comisiei la
proiectul nr. 343, subiectul nr. 8 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege
pentru modificarea unor acte legislative, proiectul nr. 343 din
11 octombrie 2018. Proiect aflat în lectura a doua.
Vă rugăm frumos, domnule Balan, președintele Comisiei agricultură
și industrie alimentară.
Vă rugăm frumos să ne prezentați raportul comisiei.
Domnul Ion Balan:
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Comisia agricultură și industrie alimentară a examinat obiecţiile şi
propunerile la proiectul de Lege privind modificarea unor acte legislative,
aprobat în prima lectură la şedinţa plenară a Parlamentului din
8 noiembrie 2018, şi, ca urmare a examinării, expune următoarele.
Amintim că proiectul de lege în cauză este elaborat în scopul
asigurării cadrului legislativ ce ţine de combaterea şi prevenirea răspîndirii
buruienilor, printre care se regăsesc cele nocive şi alergenice, care dăunează
grav sănătăţii persoanelor bolnave de asemenea boli.
În avizul prezentat, Direcţia generală juridică vine cu unele propuneri
de îmbunătăţire.
Astfel, la articolul I, în punctul 4 se propune ca termenul „alineat” de
substituit cu termenul „subalineat”, deoarece articolul este structurat în
subalineate. Comisia acceptă propunerea.
La articolul II, Direcţia menţionează că, potrivit Regulamentului
privind combaterea şi prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia, perioada
de verificare şi de identificare a terenurilor infectate cu buruiana ambrozia
este primăvara, după răsărirea acesteia, inclusiv pînă la 30 mai a fiecărui
an. Dar în cazul altor buruieni nu există reglementări.
În acest sens, Guvernul urmează să elaboreze acte normative în
concordanţă cu noile prevederi. Comisia acceptă propunerea.
Proiectul se completează cu articolul III, cu următorul conţinut:
„Articolul III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va elabora actele
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necesare privind măsurile de combatere şi prevenire a răspîndirii
buruienilor.”
Cu propunerile acceptate, Comisia agricultură şi industrie alimentară
propune Parlamentului proiectul de Lege pentru modificarea unor acte
legislative nr. 343 din 11.10.2018 spre adoptare în lectura a doua.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte Balan.
Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Încheiem aici dezbaterile la proiectul nr. 343 din 11 octombrie 2018.
Și vom reveni la procedura de vot în timpul cel mai apropiat.
Dragi colegi,
Vă propun pentru examinare și dezbatere următorul subiect de pe
ordinea de zi, subiectul nr. 4, proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut, subiect
aflat, la fel, în lectura a doua, proiectul nr. 258 din 13 iulie 2018.
Vă rugăm frumos, domnule Creangă, președintele Comisiei economie,
buget şi finanţe.
Vă rugăm să ne prezentați raportul comisiei la acest subiect.
Domnul Ștefan Creangă:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Stimaţi colegi deputați,
Comisia economie, buget şi finanţe a examinat pentru lectura a doua
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de
economii şi împrumut şi comunică următoarele.
Propunerile şi obiecţiile parvenite au fost sistematizate şi examinate
pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor
şi în proiectul de lege redactat, care sînt părţi integrante ale raportului
comisiei.
Totodată, vreau să menționez că comisia a făcut un raport
suplimentar asupra proiectului nr. 258 prin care a propus și a acceptat
modificarea articolului 2 din lege, care sună în felul următor: „Prezenta lege
intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.”
Reieșind din cele expuse, Comisia economie, buget şi finanţe propune
plenului Parlamentului adoptarea proiectului de lege în lectura a doua, ca
fiind lectură finală.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
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Nu sînt întrebări în adresa comisiei.
Încheiem dezbaterile la proiectul nr. 258 din 13 iulie 2018.
Și vom reveni la procedura de vot în timpul cel mai apropiat posibil.
Este cineva prezent din Comisia securitate… sau nu?
Dar aveți materialele pentru proiectul respectiv? Nu aveți.
Da. Vreau să vă întreb, doamnă preşedinte Buliga, dacă sînteți gata cu
proiectele nr. 397, nr. 398. Nu.
Da. Domnule Hotineanu,
Sînteți gata cu nr. 419?
Invitați, vă rugăm frumos, Ministerul Educației… doamna Belei și…
Nr. 420 sau nr. 419, am putea să prezentăm?
Da, este…
Domnule Gorilă,
Dacă dumneavoastră ați putea să prezentați raportul comisiei pe
subiectul… proiectul de Lege privind securitatea aeronautică,
proiectul nr. 216 din 25 iunie 2018, subiectul nr. 5 de pe ordinea de zi,
raportul comisiei pentru lectura a doua.
Domnul Anatolie Gorilă:
Vă mulțumesc, domnule Preşedinte.
În temeiul atribuţiilor funcţionale stabilite de Regulamentul
Parlamentului, Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică,
sesizată în fond, a examinat obiecţiile şi propunerile de modificare
parvenite asupra proiectului de Lege privind securitatea aeronautică.
În vederea definitivării prezentului proiect de lege a fost format un
grup de lucru în componenţa căruia au participat deputaţii comisiei şi
experţii autorităţilor publice centrale competente de securitatea
aeronautică.
Viziunea actuală asupra prevederilor proiectului este susţinută atît de
majoritatea membrilor comisiei, cît şi de către autorul proiectului.
Astfel, au fost ajustate o serie de noţiuni utilizate în lege, concretizate
competenţele autorităţilor în domeniu, a fost redefinită componenţa
Comitetului Naţional de Securitate Aeronautică.
De asemenea, proiectul a fost completat cu articole noi care se referă
la securitatea cibernetică în domeniul aviaţiei civile şi controlul de
securitate al proviziilor de bord.
Decizia argumentată a comisiei asupra amendamentelor se conţine în
sinteză, care este parte integrală… integrantă la prezentul raport.
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Urmare a celor sus-menţionate, comisia propune plenului
Parlamentului adoptarea proiectului de Lege privind securitatea
aeronautică în lectura a doua.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Ne aflăm…
Rămîneți puțin la tribuna principală.
Sînt persoane care vor să vă pună întrebări, însă bănuiesc că sînt
autorii unor amendamente.
Domnule Boțan,
Vă rog frumos.
Poftiți.
Domnul Roman Boțan:
Vă mulțumesc, domnule Preşedinte.
Este vorba, într-adevăr, de procedură. În raportul pentru prima
lectură la acest proiect comisia a făcut mai multe propuneri care în
proiectul sintezei amendamentelor se regăseau la poziția 28.
În sinteza anexată în prezent la acest proiect punctul respectiv nu se
regăsește și se referă la faptul că Poliția de Frontieră va fi lipsită de mai
multe atribuții care vor fi delegate operatorilor aeroportuari, ceea ce se
referă la controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al
încărcăturilor, al proviziilor de bord, al personalului aeronautic și al
personalului de protecție a zonelor de securitate cu acces limitat.
În prima lectură comisia noastră a făcut aceste propuneri care au fost
ulterior susținute de către Ministerul Afacerilor Interne și se regăseau în
propunerile noastre, ale comisiei, în raportul din lectura întîi.
De ce în sinteza amendamentelor nu se regăsește propunerea din
proiectul sintezei care a fost discutată în comisie?
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Domnule Carpov,
Vă rugăm frumos.
Poftiți.
Domnul Eugen Carpov:
Mulțumesc.
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Eu aș putea să explic de ce. Este adevărat, asemenea propuneri
comisia le-a prezentat în cadrul discuțiilor pentru prima lectură. Dar în cea
de-a doua lectură ideea generală pe care a lansat-o comisia, de a
împuternici Poliția de Frontieră cu anumite competențe, a fost
materializată în competențe concrete.
Ministerul Afacerilor Interne a venit cu propuneri și ele toate se
regăsesc în sinteză și au poziția urmare a discuțiilor. Deci pe fiecare punct,
Poliția de Frontieră sau alte instituții au elaborat propuneri concrete.
Aceste propuneri se regăsesc absolut toate în sinteza dată.
Din acest motiv, nu există noțiunea generală „propunerea comisiei de
a abilita Poliția de Frontieră”. Poliția de Frontieră a propus redacții
concrete pe fiecare articol care viza această instituție.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Sper că v-ați clarificat în felul următor, domnule Boțan.
Ultima precizare.
Domnul Roman Boțan:
Vă mulțumesc.
Comisia a făcut referire la articole concrete. Într-adevăr, Ministerul
Afacerilor Interne a venit cu propuneri concrete. Și vreau să menționez că
acestea au fost perfect justificate și au fost în consonanță cu propunerile
comisiei din lectura întîi. Altfel, începînd cu ziua de astăzi, dacă acest
proiect va fi votat, entități private vor asigura securitatea aeronautică și
Poliția de Frontieră va fi... i se vor lua din atribuțiile ceea ce ține inclusiv de
gestionarea acestui aspect, ceea ce din punctul meu de vedere și al fracțiunii
pe care o reprezint, înseamnă o lovitură la adresa securității naționale.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim.
Domnule Bolea,
Vă rugăm frumos, dacă sînteți autor al amendamentelor.
Domnul Vasile Bolea:
Da. Vă mulțumesc, domnule Președinte.
De procedură.
Domnule Președinte,
Noi avem Regulamentul Parlamentului, el încă este în vigoare. Atunci
cînd președintele comisiei nu este, urmează să prezinte proiectul

93

vicepreședintele comisiei, în cazul de față vicepreședinte al Comisiei
securitate națională, apărare și ordine publică este domnul Mitriuc.
Și aici o întrebare. Spuneți, vă rog, domnule Gorilă, cine v-a
împuternicit să prezentați proiectul?
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Anatolie Gorilă:
Președintele comisiei.
Domnul Andrian Candu:
Și vă rugăm frumos, președintele comisiei, dacă puteți să citiți ultima
propoziție din raport, ca să fie, pentru stenogramă, că și dumneavoastră ați
participat la prezentarea raportului. Glumă, bineînțeles.
Domnule Bolea,
Noi toți sîntem colegi, președintele comisiei e aici. Raportul comisiei
a fost.
Vă mulțumim foarte mult pentru remarca pe care ați făcut-o.
Vă încurajăm să votați Codul Parlamentului și în lectura a doua unde
vor fi mult mai multe elemente legate de prezentarea rapoartelor.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Gorilă. (Gălăgie în sală.)
Nu, săptămîna viitoare va fi lectura a doua pentru Codul
Parlamentului.
D-apoi cum altfel?
Vă mulțumim foarte mult.
Se încheie aici dezbaterile la proiectul nr. 216 din 25 iunie 2018.
Și vom reveni la procedura de vot foarte curînd.
Dragi colegi,
Dragi colegi din Guvern,
Pe moment nu trecem la celelalte două bugete, deoarece la ora 14.00
avem votul. De aia, încercăm să mai examinăm cîteva subiecte, ca să reușim
pînă la ora 14.00.
Și ne propunem subiectul nr. 3 din supliment, proiectul nr. 420
din 22 noiembrie 2018, proiectul de Lege pentru modificarea
unor acte legislative.
Vă invităm la tribuna principală, doamnă Dumbrăveanu, vă rugăm
frumos, poftiți, să ne prezentați acest proiect de lege.
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Doamna Viorica Dumbrăveanu – secretar de stat al
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul asistenței
sociale:
Mulțumesc mult.
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Prezint atenției dumneavoastră proiectul de Lege pentru modificarea
unor acte legislative.
Vreau să menționez că acest proiect vine cu măsuri de protecție
socială suplimentară pentru soții/soțiile și părinții persoanelor deci
veteranilor de război, inclusiv a participanților la lichidarea avariei de la
Cernobîl, excluzîndu-se niște condiționalități ce ține de statutul de
recăsătorit, inclusiv statutul de incapacitate de muncă, oferindu-le
posibilitatea să beneficieze, în acest context, de alocații sociale: deci în cazul
soților/soțiilor – în cuantum de 250 de lei, în cazul părinților – în cuantum
de 500 de lei, precum și de dreptul la ajutor material unic din sursele
Fondului de susținere a populației – în cuantum de 1000 de lei.
Suplimentar, vreau să menționez că acest proiect prevede dreptul la
bilet de însoțitor pentru persoanele cu dizabilități severe din rîndul
veteranilor, în cazul în care există o recomandare a Consiliului Național
pentru Determinarea Dizabilității și acest drept la bilet de reabilitare
balneosanatorială se acordă gratuit.
Rog susținerea acestui proiect.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult, doamnă Dumbrăveanu.
Nu sînt întrebări în adresa autorilor.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea proiectului de lege.
Și o invităm la tribuna principală pe doamna Buliga, președintele
comisiei de specialitate, să ne prezinte raportul comisiei la acest subiect.
Sau doamna Stratan, (Gălăgie în sală.)
Vă rugăm frumos, poftiți.
Doamna Valentina Stratan:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie, în conformitate cu
atribuţiile sale funcţionale, a examinat în şedinţă proiectul de Lege pentru
modificarea unor acte legislative, iniţiativă legislativă a Guvernului.
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În urma discuţiilor pe marginea proiectului vizat, membrii comisiei
comunică următoarele.
Proiectul de lege a fost elaborat în scopul sporirii protecţiei
persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului... decedaţi, a membrilor
familiilor celor căzuţi pe cîmpul de luptă şi a participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la Cernobîl decedaţi.
Prin prevederile proiectului de lege, se operează excluderea unor
condiţionalităţi, reglementate în legislaţie, la stabilirea dreptului la
alocaţiile lunare de stat, în conformitate cu Legea nr. 121/2001 cu privire la
protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, pentru soţii şi
pentru părinţii persoanelor menţionate.
De asemenea, se recunoaşte dreptul la ajutor material anual, în
conformitate cu Legea nr. 827 din două... îmi cer scuze, dacă am... este cred
că o eroare în raport, Fondul de susţinere socială, inclusiv prin stabilirea
dreptului la însoţitor în perioada de tratament sanatorial a persoanelor cu
dizabilităţi severe de pe urma războiului care, potrivit concluziei Consiliului
Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă,
necesită ajutor permanent din partea altei persoane.
Membrii comisiei, cu votul unanim, propun proiectul pentru
modificarea unor acte legislative nr. 420 din 22 noiembrie 2018 spre
aprobare şi adoptare în două lecturi, domnule Președinte, în plenul
Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Vă mulțumim mult, doamnă Stratan.
Vă mulțumim pentru prezentarea raportului comisiei.
Am luat act de propunerea de a fi votat în două lecturi.
Încheiem aici dezbaterile la proiectul nr. 420 din 22 noiembrie 2018,
proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative.
Și revenim în curînd la procedura de vot.
Dragi colegi,
Pe moment, pînă la ora 14.00 sînt examinate proiectele de acte
normative aflate pe ordinea de zi.
Vom trece la procedura de vot la ora 14.00.
Ca, ulterior, să examinăm și celelalte subiecte care mai sînt pe ordinea
de zi. Mă refer la salarizarea... Legea salarizării și, bineînțeles, la bugetele
asigurărilor sociale de stat și bugetul fondului asigurării obligatorii de
asistență medicală.
Declar pauză de 5–6 minute.
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Rog frumos colegii să revină în sala plenului după pauza de 5–
6 minute, ca, la ora 14.00, să trecem la procedura de vot și să continuăm
ședința plenului.
Ne revedem curînd.
Vă mulțumesc mult.
PAUZĂ
*
*

*

*

DUPĂ PAUZĂ
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Este ora 14.00.
Vă rog frumos toți deputații să treacă în sala plenului și să fie pregătiți
pentru procedura de vot.
Vă rog frumos toți deputații să treacă în Sala plenului.
Dragi colegi,
Vă rog frumos să vă luați locul, numărătorii să vă poată număra. E
foarte complicat atunci cînd stați în picioare sau migrați de pe un loc pe
altul. (Voce din sală.) Migrat în alt sens.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să treceți în revistă și să ne dați prezența pe
sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 21.
Sectorul nr. 2 – 38.
Sectorul nr. 3 – 19.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Trecem la procedura de vot.
Avem 78 de deputați în sală, avem cvorumul.
Majoritatea proiectelor care urmează să fie votate sînt pentru două
lecturi.
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Dragi colegi,
Se supune votului aprobarea subiectului nr. 3 de pe ordinea de
zi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019, vot pentru
lectura întîi.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Majoritatea celor din sală au susținut aprobarea proiectului
de lege în primă lectură. Proiectul nr. 393 din 13 noiembrie 2018,
astfel, a fost aprobat.
Se supune votului subiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, proiectul
de Lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de
economii și împrumut, proiectul nr. 258 din 13 iulie 2018, vot
pentru lectura a doua.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 17.
Domnul Andrian Candu:
Cu 57 de voturi, proiectul de Lege nr. 258 din 13 iulie 2018
a fost votat în lectura a doua.
Următorul subiect care se supune votului este subiectul nr. 5,
proiectul de Lege pentru securitatea aeronautică, proiectul
nr. 216 din 25 iunie 2018, vot pentru lectura a doua.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 13.
Domnul Andrian Candu:
53 de voturi. Proiectul de Lege privind securitatea
aeronautică nr. 216 din 25 iunie 2018 a fost votat în lectura a
doua.
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Se supune votului pentru a adopta în cea de-a doua lectură
proiectul de Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea cu
privire la patenta de întreprinzător, proiectul nr. 382 din
9 noiembrie 2018.
Care, din cîte cunoașteți, au fost, de fapt, două proiecte comasate,
inclusiv nr. 33 și nr. 337.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 22.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 19.
Domnul Andrian Candu:
Cu 77 de voturi, acest proiect de Lege, nr. 382 din
9 noiembrie 2018, a fost votat în lectura a doua.
Se spune votului următorul subiect de pe ordinea de zi, subiectul
nr. 7, proiectul de Lege pentru completarea Legii concurenței,
proiectul nr. 214 din 25 iunie 2018.
Cine este pentru a adopta acest proiect în lectura a doua,
rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 13.
Domnul Andrian Candu:
53 de voturi. Proiectul de Lege nr. 214 din 25 iunie 2018 a
fost votat și adoptat în lectura a doua.
Se supune votului adoptarea în cea de-a doua lectură a
subiectului nr. 8 de pe ordinea de zi, proiectul nr. 343 din
11 octombrie 2018, proiectul de Lege pentru modificarea unor
acte legislative.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
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Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 22.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 17.
Domnul Andrian Candu:
Cu 75 de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea unor
acte legislative, proiectul nr. 343 din 11 octombrie 2018, a fost
votat în lectura a doua.
Se supune votului subiectul nr. 9 de pe ordinea de zi, proiectul
de Hotărîre privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a
Moldovei, proiectul nr. 412 din 20 noiembrie 2018.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală …
Dar am să rog numărătorii, totuși, să ne dați rezultatele, pentru
acuratețe.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 14.
Domnul Andrian Candu:
Cu 54 de voturi, proiectul de Hotărîre privind demisia
Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, proiectul nr. 412
din 20 noiembrie 2018, a fost votat și adoptat.
Următorul subiect care se supune votului este subiectul nr. 11 de
pe ordinea de zi, proiectul nr. 312 din 21 septembrie 2018, proiectul
de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Cine este pentru a adopta acest proiect de lege în cea de-a
doua lectură, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 19.
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Domnul Andrian Candu:
Cu 59 de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative nr. 312 din 21 septembrie 2018
a fost votat în lectura a doua.
În continuare, se supune votului subiectul nr. 12 de pe ordinea de
zi, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
436 privind administrația publică locală, proiectul de Lege cu
numărul de înregistrare 118 din 12 aprilie 2018, se supune
votului adoptarea în cea de-a doua lectură.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 13.
Domnul Andrian Candu:
Cu 53 de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea Legii
privind administrația publică locală, cu numărul de înregistrare
118 din 12 aprilie 2018, a fost votat în lectura a doua.
Se supune votului în continuare, dragi colegi, subiectul nr. 3 din
supliment, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte
legislative, proiectul nr. 420 din 22 noiembrie 2018, vot pentru
lectura întîi.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală au susținut aprobarea
proiectului de lege.
La fel, comisia și autorii au solicitat adoptarea acestuia în cea de-a
doua lectură.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 22.
Sectorul nr. 2 – 40.
Sectorul nr. 3 – 19.
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Domnul Andrian Candu:
Cu 81 de voturi, proiectul de Lege pentru modificarea unor
acte legislative, proiectul nr. 420 din 22 noiembrie 2018, a fost
votat și în lectura a doua.
Și ultimul subiect care se supune votului este proiectul nr. 376 din
5 noiembrie 2018, subiectul nr. 10 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege cu
privire la modificarea unor acte legislative.
Luînd în considerare că au fost formulate amendamente asupra
cărora autorii insistă ca să fie supuse votului, vom trece inițial la votarea
amendamentelor.
Amendamentele propuse de domnul Bolea, pe care dumnealui le-a
menționat care sînt, au fost și menționate pentru stenogramă, se supun
votului.
Cine este…
Comisia a respins aceste amendamente, autorul insistă să fie supuse
votului.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Nu a fost susținută această propunere.
Vă mulțumesc foarte mult.
Amendamentele respective au fost respinse.
Următoarele amendamente se supun votului care au fost formulate de
doamna Bodnarenco și care se regăsesc și în sinteza la raport.
Comisia, la fel, le-a respins.
Cine este pentru ca acestea să fie acceptate, rog frumos să vă
pronunțați prin vot.
Nu a fost susținută această propunere.
Vă mulțumesc foarte mult.
Luînd în considerare amendamentele respective fiind respinse, se
pune la vot propunerea comisiei de a vota acest proiect de lege în cea
de-a doua lectură.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Iar numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 4.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 13.
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Domnul Andrian Candu:
Cu 53 de voturi, proiectul nr. 376 din 5 noiembrie 2018,
proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte legislative,
a fost adoptat și în lectura a doua.
Dragi colegi,
Acestea au fost subiectele examinate pînă la ora actuală.
În continuare, următorul subiect pe ordinea de zi este proiectul
nr. 419 din 22 noiembrie 2018, subiectul nr. 4 din supliment,
proiectul de Lege pentru modificarea Codului educației al
Republicii Moldova.
Prezintă proiectul colegii din cadrul Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării.
Înțelegem că doamna Belei, secretar de stat în cadrul Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării.
Vă invităm la tribuna principală pentru a ne prezenta succint despre
ce este vorba.
Bună ziua.
Poftiți.
Doamna Elena Belei – secretar de stat al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării în domeniul cercetării:
Bună ziua.
Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Guvernul Republicii Moldova prezintă spre modificare două
prevederi ale Codului educației – articolul 20 alineatul (1) şi articolul 23
alineatul (2)…
Domnul Andrian Candu:
Cer scuze puțin, doamnă Belei, că vă întrerup.
Cer doar scuze.
Mă adresez colegilor din plenul Parlamentului: următoarele voturi
vor fi imediat după ce se discută și se examinează respectivele proiecte.
Rețineți-vă puțin în sala plenului pentru ca să fim mai operativi pînă
la legile bugetului.
Vă rugăm frumos.
Continuați, doamnă Belei.
Doamna Elena Belei:
Mersi.
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Spuneam că ministerul, Guvernul Republicii Moldova prezintă spre
modificare două articole din Codul educației care specifică că educaţia
preşcolară poate începe de la vîrsta de 2 ani, iar statul va asigura gradual
dezvoltarea serviciilor educaţionale şi de îngrijire pentru această grupă de
vîrstă.
Proiectul de lege este elaborat în convergenţă cu Pilonul european al
drepturilor sociale, precum şi principiul de sprijinire a echilibrului dintre
viaţa profesională şi cea privată a părinţilor care lucrează şi care au copii
mici.
De remarcat că actualmente în Republica Moldova circa 778 de
instituţii de educaţie timpurie, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate, au
create sau deja planifică crearea grupelor de creşă pentru copiii sub vîrsta
de 3 ani.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, împreună cu autorităţile
publice locale, va stabili necesitatea pentru dezvoltarea serviciilor de
educaţie a copiilor de vîrsta 2–3 ani în baza unei prognoze a efectivului de
copii, a capacităţilor de proiect, a instituţiilor de învăţămînt general şi a
resurselor financiare planificate în acest scop.
Implementarea proiectului în 2019 se va efectua în limita alocaţiilor
prevăzute în bugetul public naţional pentru circa 50% din copiii de vîrsta
perspectivă, astfel încît implementarea respectivei prevederi se va produce
gradual în anii care urmează.
Proiectul se încorporează în sistemul existent al actelor normative,
necesită modificarea cîtorva documente conexe subordonate legii. E vorba
de Regulamentul-tip al instituţiei de educaţie timpurie şi elaborarea şi
aprobarea Programului de dezvoltare a serviciilor de educaţie timpurie.
Susținem că acest proiect este unul care merită să fie adoptat.
Domnul Andrian Candu:
În continuare, întrebări în adresa autorilor.
Și prima intervenție – din partea domnului Carp.
Vă rog frumos.
Poftiți.
Domnul Lilian Carp:
Deci noi cunoaștem, cu adevărat, avem nevoie de mai multe locuri
pentru…
În dreapta dumneavoastră. Aici, sus.
Doamna Elena Belei:
Scuzați.
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Domnul Lilian Carp:
Avem nevoie de aceste grupe de la vîrsta de 2 ani de zile, poate chiar
și mai devreme. Sînt unii părinți care vor să lucreze și atunci apar cîteva
întrebări.
Prima. Este vorba despre indemnizația pe care părinții o primesc pînă
la vîrsta de 3 ani de zile în condițiile cînd copiii vor merge la grădiniță de
2 ani de zile, da, la 2 ani este școlarizat dacă se păstrează sau nu
indemnizația pentru părinți pînă la vîrsta de 3 ani de zile.
Doamna Elena Belei:
… Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani se
achită în funcție de este sau nu asigurat părintele care urmează să-și
înceapă activitatea înaintea atingerii vîrstei de 3 ani a copilului.
Astfel, pentru ca să fiu explicită, pînă la 3 ani cei care sînt asigurați
vor primi indemnizație, indiferent de faptul stau cu copiii sau merg copiii
acestora la grădiniță, iar cei care nu sînt asigurați primesc și acum
indemnizație pînă la 2 ani, indiferent de faptul urmează sau nu copiii
acestora să meargă la instituții de educație timpurie.
Sînt prevederi actuale. În eventualitatea în care … vor mai necesita
ajustare, bineînțeles că asta ține de cadrul de implementare.
Domnul Andrian Candu:
Vă rog frumos.
Domnule Carp,
Vă rog frumos, dacă aveți precizare.
Poftiți.
Domnul Lilian Carp:
Dacă nu mă înșeală memoria, în condițiile în care copilul era
școlarizat, părinții automat pierdeau această indemnizație sau greșesc eu.
Doamna Elena Belei:
Nu vă pot da acum un detaliu, o referință exactă la lege, dar adoptarea
acesteia ne va permite să verificăm cu mare atenție cadrul conex, fie că este
echivalent, fie că este subordonat.
Mă pot ajuta colegii de la ministerul de profil, dar deocamdată,
indiferent de faptul sînt sau nu copii școlarizați, pînă la 3 ani indemnizația
se achită în funcție de faptul este sau nu asigurat părintele.
Domnul Andrian Candu:
A doua întrebare, vă rog frumos, domnule Carp.
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Domnul Lilian Carp:
Așteptam mai multe precizări, fiindcă, pînă la urmă, părintele dacă
pleacă la… Da, aici era mai mult…
Doamna Elena Belei:
Ministerul de profil care ne poate ajuta cu precizări, dumnealor
cunosc cifrele.
Domnul Andrian Candu:
Da. Vă rugăm frumos, rîndul 2, microfonul nr. 2.
Vă rugăm frumos.
Poftiți.
Doamna Nelea Rusu – secretar de stat al Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale în domeniul asigurărilor sociale și medicale:
Stimate domnule deputat Carp,
Deci indemnizația pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani,
într-adevăr, se acordă mamelor sau taților – persoane asigurate în sistemul
de asigurări sociale. Ea reprezintă 30 la sută din venitul acestei persoane și
nu este condiționat de încadrarea sau neîncadrarea copilului într-o
instituție.
Este important ca persoana pentru perioada respectivă de la locul de
muncă unde aceasta activează, de fapt, de la toate locurile de muncă să se
afle în concediu pentru îngrijirea copilului.
Ce ține de persoanele neasigurate și astăzi este această indemnizație
de creștere pînă la vîrsta de 2 ani.
Domnul Andrian Candu:
Da. Vă rog frumos, domnule Carp, precizare.
Poftiți.
Domnul Lilian Carp:
Întrebare, că aceasta a fost precizare.
Spuneți-mi, vă rog, noi în condițiile în care grădinițele nu sînt
adaptate pentru școlarizarea copiilor de 2 ani de zile, ele, practic, nu sînt, vă
spun eu, că noi avem foarte puține instituții preșcolare aici, în municipiul
Chișinău, vreo 3, 4, dacă știu eu.
Acum, spuneți-mi, e vorba de resurse, dacă ați calculat, ce resurse, de
unde va lua aceste resurse administrația publică locală pentru a putea
deschide aceste grupe, fiindcă este foarte mare diferență în procesul
educativ pentru copiii de 2 ani și 3 ani de zile. E total diferit.
Și în aceste condiții, dacă a fost sau nu prevăzut de unde vor fi luate
resurse pentru deschiderea acestor grupe.
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Doamna Elena Belei:
Probabil, situația este foarte diferită de la localitate la localitate,
fiindcă, din cele ce cunoaștem, o mare parte din instituțiile de educație
timpurie deja au condiții adaptate pentru a deschide și chiar primesc copii
pînă în 3 ani în respectivele instituții.
Bineînțeles că nu ne propunem o schimbare radicală. Identificarea
surselor se va face gradual, astfel încît și cele care nu au și nu dispun de
astfel de spații să reușească împreună cu autoritățile locale să identifice
surse pentru a-și adapta spațiile la necesitățile copiilor de vîrstă foarte
precoce.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim frumos.
Ultima precizare, domnule Carp.
Vă rugăm frumos.
Domnul Lilian Carp:
Eu pot să vă spun, copiii, da, erau școlarizați de la vîrsta de 2 ani de
zile, 2 ani jumătate, cu încălcarea legislației, și acum acest lucru are loc.
Puteți merge în orice grădiniță și o să vedeți că sînt cel puțin 20 la sută din
copii care sînt școlarizați fără să primească transferuri de la stat. Deci
grădinițele sau administrația publică locală își asumă această școlarizare
fără a primi banii sau să aibă loc aceste transferuri.
Acum, unicul plus este că… apărea, aceste transferuri, vor fi deja
făcute pentru copiii care sînt de la 2 ani de zile.
Însă, în ceea ce privește condițiile, nu sînt adaptate, cu excepția, în
municipiul Chișinău – 3 grădinițe și dacă nu greșesc, 2 grădinițe sînt la
Bălți.
În rest, pe republică noi nu avem grădinițe care sînt adaptate pentru a
școlariza copiii de la vîrsta de 2 ani și aici trebuie de văzut cum noi facem și
care sînt sursele pentru a… și cadrele didactice propriu-zis instruite.
Mersi mult pentru…
Doamna Elena Belei:
Și eu vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Doamnă Bodnarenco,
Vă rog frumos.
Poftiți, intervențiile dumneavoastră.
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Doamna Elena Bodnarenco:
Mulțumim.
Госпожа государственный секретарь,
5 ноября 2015 года депутаты Парламента, члены Комиссии по
социальным вопросам, здравоохранению, образованию и так далее,
среди которых были и члены фракции партии коммунистов,
зарегистрировали законодательную инициативу под номером 447,
которая предлагала то, что вы предлагаете сейчас – изменить возраст
детей для определения их в дошкольные детские учреждения с трех
лет до двух лет.
Тогда, 3 года назад, эта инициатива была негативно авизирована
Правительством, несмотря на то, что депутаты указывали возможные
источники финансирования.
Но почему спустя 3 года вы одобрили эту инициативу? Ответите,
не ответите – смотрите, но было бы правильно хотя бы сказать, что на
вот этот подвиг, на то, что давно ожидалось гражданами Республики
Молдова, родителями наших детей, вас вдохновили депутаты
Парламента, а у Правительства был кризис идей. Это мой первый
вопрос.
Doamna Elena Belei:
Niciodată nu este tîrziu să revenim la ideile bune, indiferent de faptul
cine le-a lansat. Salutăm.
Eu... personal nu știam, recunosc, dar mizez în acest caz că veți
susține această inițiativă acum cînd a venit, probabil, mai bine
argumentată.
Domnul Andrian Candu:
Cer scuze, doamnă Bodnarenco,
dumneavoastră, dacă e cazul.

vă rog

frumos, precizarea

Poftiți.
Doamna Elena Bodnarenco:
Да. Там были, среди этих депутатов Парламента, и
представители парламентского большинства. Ну ОК. Хорошо, что вы
признались, что это была хорошая инициатива, которую, видимо, в
тот момент Правительство не поняло, поэтому дало негативный авиз.
Второй вопрос. Отвечая моему коллеге о финансировании этих
групп, вы говорили, что совместно с органами местного публичного
управления. Честно говоря, после того, как органы местного
публичного управления недополучат деньги… доходы их уменьшатся
за счет того, что изменились ставки подоходного налога, и
Правительство сможет покрыть только где-то треть этих убытков... я
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не думаю, что у примэрий будут большие возможности для открытия
этих групп, но допустим, они есть.
Все-таки конкретно в бюджете 2019 года Правительство
заложило какую сумму на вот эти цели? Назовите, пожалуйста, если
вы знаете. И примерно сколько это будет детей? Потому что
государство тоже должно перечислять трансферты специального
назначения примариям на содержание детей в детских садах.
Doamna Elena Belei:
Nu cred că o să vă spun suma exactă.
Probabil, cineva care pricepe în cifre și are legea în față, proiectul
Legii bugetului pe 2019, o să poată să ne ajute în sensul în care legea despre
care vorbim acum de modificare a Codului educației se va implementa
începînd cu 2019, grădinițele, instituțiile de educație timpurie care deja au
astfel de spații și primesc astfel de grupe de copii exact așa cum specifica
antevorbitorul dumneavoastră, au deja aceste spații amenajate. În
eventualitatea în care vorbim despre identificarea necesității, trebuie să
vedem cîți părinți își doresc asta, în afară de cei care deja și-au exprimat
această doleanță, identificînd numărul de copii care poate să aibă nevoie de
un astfel de serviciu educațional, vom identifica și costul definitiv al acestui
serviciu pe țară. Într-o eventuală rectificare bugetară, cu siguranță, se va
regăsi concretizarea acestei sume.
Actualmente, neavînd suportul normativ, nu avem
definitivate procesate ale părinților ca să știm o cifră exactă.

cererile

Domnul Andrian Candu:
Doamnă Bodnarenco,
Vă rog frumos, ultima precizare.
Doamna Elena Belei:
Studiul a fost făcut cu referire la cei care deja de-facto sînt în educație
timpurie de la 2 ani.
Domnul Andrian Candu:
Doamnă Bodnarenco,
Vă rog.
Doamna Elena Bodnarenco:
Спасибо за ответ.
Уважаемая госпожа государственный секретарь,
Те, кто уже принимают детей возрастом младше чем 3 года,
расчеты на этих детей уже включены в Закон о государственном
бюджете. Поэтому здесь дополнительных расходов производить не
надо.
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А вот то, что у вас до сих пор расчетов нет, и то, что мы, обсуждая
сегодня Закон о госбюджете, видели, что Правительство в своих
расходах очень расчитывает на кредиты и гранты, которые могут в
страну не прийти, вот это ставит под угрозу выполнение этой вашей
инициативы. Потому что я представляю себе так, что примэрия Х,
примэрия Сорока например, придет в Правительство через месяц
после того, как произведет необходимые подсчеты, и скажет, что она
готова открыть группу…
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
S-au epuizat toate mecanismele.
Dacă vreți să comentați, doamnă Belei, în continuare, vă rog frumos.
Doamna Elena Belei:
Despre implementarea graduală s-a vorbit din start, atunci cînd a fost
prezentat acest proiect spre avizare, iar implementarea graduală
presupune, în primul rînd, investigarea situației, identificarea surselor și
alocarea acestora.
Nu se va întîmpla în 2 ianuarie, dar puțin mai tîrziu.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Gata, sînt... ați pus două întrebări, vreo 3–4 precizări.
Doamnă Bodnarenco,
Vă mulțumesc frumos.
Dacă vreți luare de cuvînt, ca și concluzie.
Mulțumim foarte mult, doamnă Belei.
Vă dorim succese în continuare.
Și îl invităm la tribuna principală pe domnul Hotineanu, președintele
comisiei de specialitate, pentru a ne prezenta raportul comisiei.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Onorate domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a
examinat proiectul de Lege nr. 419 și comunică următoarele.
Scopul prezentului proiect de lege este modificarea Codului educaţiei
al Republicii Moldova, articolul 20 alineatul (1) şi articolul 23 alineatul (2),
care reglementează accesul copiilor cu vîrsta de 2 ani în instituţiile
educaţionale preşcolare. Iniţiativa legislativă a fost elaborată cu
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participarea şi consultarea reprezentanţilor
societăţii civile, părinţilor. (Rumoare în sală.)

instituţiilor

preşcolare,

Proiectul va fi implementat ţinînd cont de alocaţiile prevăzute în
bugetul de stat pentru anul 2019, iar pentru viitor, Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi autorităţile
publice locale, va elabora un Program de dezvoltare a serviciilor de educaţie
timpurie, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.
Modificările promovate prin prezentul proiect de lege vor fi o şansă
pentru tinerele mame și tinerele familii privitor la angajarea în cîmpul
muncii.
Urmare a dezbaterilor, comisia, cu votul unanim al celor prezenţi,
propune spre examinare şi adoptare în plenul Parlamentului... posibil și în
prima, și a doua lectură, dacă nu vor apărea amendamente în procesul
dezbaterilor.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Întrebări în adresa comisiei pe marginea raportului.
Domnule Odnostalco,
Vă rog frumos.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Спасибо, господин Председатель.
Это не вопрос, а больше информация. Похожий на подобный
законопроект был у четырех парламентских фракций. Впервые это
подготовила госпожа Палихович, это в начале мандата было, после
этого госпожа Доменти подготовила схожий законопроект, весной
этого года зарегистрировали мы, фракция социалистов, и поэтому, что
касается второго чтения, я думаю, было бы, наверное, правильным
объединить все эти проекты.
Я не знаю, у коллег эти проекты находятся еще в действительно
законодательном процессе, либо уже объявлены нулевыми? И
проголосовать все вместе, за все сразу проекты. (Rumoare în sală.)
Domnul Andrian Candu:
Vă rugăm frumos, dragi colegi, atenție.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Я хочу вам… Aș vrea să vă răspund, domnule Odnostalco, că ar trebui
să mulțumim Guvernului că, în sfîrșit, acest proiect de lege apare, că copiii
de la 2 ani vor fi incluși în educația preșcolară și mamele tinere, dar și
familiile tinere vor avea posibilitatea să fie susținute, în primul rînd.
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Și doi, cel mai important, cel mai important din toată chestia asta, e
un proiect care va stimula indicatorii demografici, ceea ce se întîmplă astăzi
cu natalitatea, ceea ce se întîmplă cu situația familiilor, trebuie să luăm în
considerare.
Și nu știu dacă este important un proiect de lege al unui sau altui, este
important acest care vine de la Guvern.
Vă mulțumesc mult.
Domnul Andrian Candu:
Mulțumim frumos.
Domnule Odnostalco,
Precizare. Nu.
Vă mulțumim foarte mult.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Hotineanu.
Luînd în considerare că nu mai sînt alte întrebări sau propuneri, se
încheie dezbaterile la proiectul nr. 419 din 22 noiembrie 2018.
Și vreau să vă propun să trecem la procedura de vot.
Dar pentru asta aș avea nevoie ca, dragi colegi, să vă luați locul.
Dragi colegi, (Gălăgie în sală.)
Trecem la procedura de vot.
Vă rugăm frumos să vă luați locul.
Iar numărătorii să fie pregătiți.
Mă adresez tuturor deputaților să revină în sala plenului, fiindcă a
fost anunțat că vom vota proiectele imediat după fiecare.
Dragi colegi,
Se supune votului pentru aprobarea în primă lectură
proiectul de Lege privind modificarea Codului educației al
Republicii Moldova, proiectul nr. 419 din 22 noiembrie 2018.
Cine este pentru, rog frumos să va pronunțați prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală au susținut aprobarea
proiectului de lege în primă lectură.
Comisia a menționat că, în principiu, s-ar putea vota și pentru cea
de-a doua lectură, luînd în considerare că urmează și promulgări, și
publicarea în Monitorul Oficial. Poate, totuși, este bine să votăm în cea de-a
doua lectură acum, ca să-și producă efectele această bună modificare care
permite o libertate mai mare și părinților, mamelor, grădinițele vor fi mai
active, mai interesante cu copii mai mici.
Fracțiunile.
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Domnule Carp,
Vă rog frumos, poftiți.
Domnul Lilian Carp:
Această modificare se cerea mai demult, mai ales că în Codul
educației este prevăzută școlarizarea de la vîrsta de 1,5 și noi vom susține și
într-a doua lectură acest proiect.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumim foarte mult.
Cine este pentru a adopta acest proiect de lege în cea de-a
doua lectură, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 20.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 16.
Domnul Andrian Candu:
Sectorul nr. 2 – rectificare, înțeleg, vă rog frumos.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 40.
Domnul Andrian Candu:
Cu 76 de voturi, proiectul de Lege privind modificarea
Codului educației al Republicii Moldova, proiectul nr. 419 din
22 noiembrie 2018, a fost votat și în lectura a doua.
Vă mulțumesc foarte mult.
Dragi colegi,
Trecem la celelalte două bugete, și anume la… care buget primul?
Social.
Primul subiect de pe ordinea de zi, proiectul Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019.
Prezintă proiectul doamna Rusu, secretar de stat al Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. După care va urma bugetul
asigurărilor obligatorii de asistență medicală și după care cele două legi cu
privire la salarizare. Primele două proiecte pentru primă lectură se vor vota,
celelalte două proiecte pentru lectura a doua se vor vota.
Anunț ora votului pentru ora 16.00.
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Vă mulțumesc frumos.
Poftiți, doamnă Rusu.
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimați deputați,
Onorat Plen,
Propun atenției dumneavoastră proiectul Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pentru anul 2019 care a fost elaborat în vederea realizării
Legii privind sistemul public de pensii, Legii finanțelor publice și
responsabilității bugetare, altor acte normative și legislative ce țin de
domeniul protecției sociale, precum și în baza cadrului normativ pe termen
mediu.
La estimarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru
anul 2019 se propune suma de 21 427 381,2 mii de lei sau cu o creștere
2 114 863,1 mii de lei. Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de
stat în produsul intern brut pentru anul 2019 se estimează la nivelul de
10,2 la sută.
În structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat,
contribuțiile de asigurări sau veniturile proprii sînt prognozate la nivelul de
12 miliarde 770,4 mii de lei, iar transferurile primite în cadrul bugetului
public național sînt prognozate pentru anul 2019 în sumă de 8 575 342,1
mii de lei, dintre care transferurile curente primite cu destinație specială
între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, deci pentru
achitarea prestațiilor sociale a căror sursă reprezintă bugetul de stat
constituie 5 miliarde 735,7 mii de lei și transferurile curente primite cu
destinație generală constituie 2 miliarde 839,7 mii de lei.
La Capitolul „Cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2019” se propun a fi aprobate la nivelul de 21 miliarde 427 milioane
381,2 mii de lei și țin să menționez că la estimarea acestor cheltuieli au fost
aplicate următoarele măsuri:
– indexarea pensiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislația
în vigoare;
– recalcularea pensiei persoanelor care au activat 15 și mai mulți ani
după stabilirea dreptului la pensie;
– majorarea anuală a cuantumului indemnizației unice la nașterea
copilului pînă la 6 303 lei;
– majorarea indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului
pînă la vîrsta de 3 ani, în cazul persoanelor asigurate, cu 100 de lei;
– majorarea indemnizației lunare pentru întreținerea copilului pînă la
vîrsta de 2 ani, în cazul persoanelor neasigurate, pînă la 640 de lei;
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– modificarea bazei de calcul a pensiei de dizabilitate și pensiei de
urmaș pentru cetățenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobîl și alte măsuri importante.
Cheltuielile bugetului de asigurări sociale de stat sînt repartizate în
Programul „Protecția socială”. Acesta include 10 programe…
10 subprograme care sînt administrate de către Casa Națională de Asigurări
Sociale. Practic la toate aceste subprograme sînt înregistrate majorări.
Țin să menționez despre subprogramul „Protecție în caz de
incapacitate temporară”, unde cheltuielile se propun a fi majorate cu 22 la
sută. În cazul subprogramului „Protecția persoanelor în etate”, volumul de
cheltuieli se propune a fi majorat cu 23,6 la sută și se propune a fi aprobat
în volum de 13 miliarde de lei. Acest subprogram presupune plata tuturor
pensiilor pentru limita de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă,
pensiilor pentru aleșii locali, colaboratorii vamali etc.
Pentru subprogramul „Protecția în legătură cu pierderea
întreținătorului”, cheltuielile se propun a fi majorate cu 33 la sută. În acest
subprogram sînt incluse atît activități care sînt finanțate din resursele
bugetului asigurărilor sociale de stat, cît și din transferuri de la bugetul de
stat.
Pentru subprogramul „Protecția familiei și copilului”, cheltuielile sînt
prognozate în 2 miliarde 127 de milioane sau cu circa 15 la sută mai mari
față de cheltuielile aprobate pe 2018. Și un alt subprogram important este
„Protecția socială a persoanelor cu dizabilități”, cheltuielile se propun a fi
majorate cu 14,3 la sută.
Reieșind din cele menționate, stimați deputați, onorat Plen, rog
susținerea acestui proiect de lege.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Doamnă Bodnarenco,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Elena Bodnarenco:
Mulțumesc.
Скажите, пожалуйста, индексация
предусматривается на 3,2 процента?

пенсии

с

1

апреля

Doamna Nelea Rusu:
Conform indicatorilor macroeconomici, indicele prețurilor de consum
constituie 3,2 la sută. Sînt doar indicatori preliminari macroeconomici, iar
indexarea propriu-zisă se efectuează conform datelor Biroului Național de
Statistică pe care noi le solicităm în luna februarie, și anume indicatorul
atins, indicatorul real.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, doamnă Bodnarenco.
Doamna Elena Bodnarenco:
Это был первый вопрос. Я хотела, чтобы наши пенсионеры
услышали, какое грандиозное повышение пенсии их ждет.
И второй вопрос. Согласно законодательства Республики
Молдова в случае, если процент инфляции составляет меньше двух,
индексация пенсии не производится. Существуют опасения – ряд
экономистов их уже высказал – что Правительство искусственно
снижает инфляцию в настоящее время, с тем чтобы довести ее до двух
процентов или чуть меньше двух и не производить ежегодную
индексацию пенсии с 1 апреля.
Существует ли такая опасность или возможность?
Doamna Nelea Rusu:
La estimarea veniturilor și, în genere, la prognozarea bugetului de
asigurări sociale pe 2019 astfel de riscuri sau posibile situații nu au fost
luate în calcul. Deci indicatorul se preconizează a fi 3,2 la sută, iar în
contextul elaborării hotărîrii de Guvern privind indexarea în baza
indicatorului real atins.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Valentina Stratan,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Valentina Stratan:
Doamnă secretar de stat,
Sigur că discutăm un proiect foarte important pentru țară, pentru că
de cifrele adoptate astăzi și desigur în a doua lectură la capitolele „Venituri”
și „Cheltuieli” va depinde în mare măsură susținerea, securitatea, protecția
socială a cetățenilor.
Eu vreau să vă adresez doar o mică întrebare care ține de interesul
oamenilor, pentru că această întrebare este adresată foarte des în teritoriu
la întîlniri și mai mult cu titlu de informare pentru cetățeni care pot fi
informați chiar de dumneavoastră de la tribuna centrală, este vorba despre
necunoașterea multora, cum cetățenii pot să facă asigurări individuale? Și
vreau aici să vă referiți la proprietarii și arendașii de terenuri și mai nou să
vă referiți și la zilieri, la cetățenii care lucrează cu ziua la anumiți agenți
economici.
Doamna Nelea Rusu:
Stimată doamnă deputat Stratan,
Eu vă mulțumesc pentru întrebare.
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Deci persoanele care sînt proprietari de terenuri agricole și
prelucrează acest teren achită o taxă fixă sau contribuție de asigurări sociale
în sumă fixă de 2 412 lei pentru anul 2019 este prognozată sau a 12 parte
din această sumă lunar.
În cazul persoanelor fizice care desfășoară activitatea ocazională de
ziler, de asemenea este prevăzută taxa de 2 412 lei anual sau a 12 parte
lunar, dar pentru zilieri generic vorbind este important că această sumă va
fi achitată doar pentru lunile în care are efectiv activitate.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Domnul Cobzac – prima întrebare.
Poftim.
Domnul Grigore Cobzac:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
De fapt, eu am numai o întrebare. Și aceste cifre au sunat în această
sală deja cînd a fost dezbătut bugetul de stat, le-a enunțat domnul
Golovatiuc, și ele sînt următoarele: în 2013 contribuția bugetului de stat
pentru bugetul asigurărilor sociale a fost de 1 miliard 300 aproximativ, da?
La distanță de cinci ani această contribuție a ajuns la 8 miliarde 600 de
milioane.
Iată cum gîndesc eu … Cum vedeți ieșirea dumneavoastră? Pentru că
acest tempou, desigur că este unul nu că îngrijorător, dar care ne mișcă
spre o prăpastie.
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule deputat,
Transferurile pe care le-am enunțat ce țin de transferul de la bugetul
de stat către bugetul de asigurări sociale de 8 miliarde 575 milioane
342,1 mii de lei deci includ în aceste sume și plata pentru prestațiile sociale
care sînt achitate din bugetul de stat și vorbim de 5 miliarde 735 de
milioane, aceste prestații a căror sursă de acoperire este bugetul de stat,
vorbim despre indemnizațiile achitate din bugetul de stat, despre pensiile
unor categorii din bugetul de stat, despre acoperirea diferenței pînă la
pensia minimă.
Iar ce ține de deficitul bugetului de asigurări, el reprezintă 33 la sută
din totalul transferurilor către bugetul de asigurări sociale.
Noi mizăm pe faptul că urmare a tuturor reformelor structurale și, în
special, în domeniul fiscalității, care au fost promovate de Guvern, vor
motiva ca agenții economici să declare venituri din întreg fondul de
salarizare care direct are importanță asupra colectării și determinării
veniturilor bugetului de asigurări sociale.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Cobzac,
Poftim.
Domnul Grigore Cobzac:
Nu vreau să polemizez cu dumneavoastră, dar vă mulțumesc pentru
răspuns.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Buliga,
Vă rog.
Doamna Valentina Buliga:
Mulțumesc mult, domnule vicepreședinte al Parlamentului.
Doamnă secretar de stat,
Am o întrebare către dumneavoastră: care este numărul de beneficiari
de ajutor social prognozat pentru anul 2019? Care este pragul sau
coeficientul de multiplicare și pragul, valoarea lui în lei, pentru familiile
pentru a beneficia de ajutor social pentru iarnă? Care este valoarea acestui
ajutor? Și care sînt tendințele acestui program în ultimii ani?
Pentru că din ceea ce cunosc, a fost și continuă să fie un program de
suport pentru familiile care au venituri mai mici decît venitul garantat și
este unul din cele mai țintite programe din regiune.
Doamna Nelea Rusu:
Stimată doamnă președinte,
Eu vă mulțumesc pentru întrebare.
Plata ajutorului social este prevăzută la Programul „Protecția socială”
și este planificată acordarea pentru 52 de mii de familii.
Dar eu aș ruga-o pe colega mea, doamna Vi0rica Dumbrăveanu,
secretar de stat în domeniu, pentru a explica cum se acordă acest ajutor
social.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, poftim.
Doamna Viorica Dumbrăveanu:
Mulțumesc mult.
Stimată doamnă președinte al comisiei,
Vreau să menționez că, de fapt, Programul de ajutor social are un
trend așa stabil, cifra medie a beneficiarilor de ajutor social lunar este vorba
de circa 50 de mii de familii care beneficiază de ajutor social. Valoarea
medie a ajutorului social de la an la an este în creștere care revine familiei,
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astfel încît pentru anul curent valoarea acestuia constituie circa 820 de lei.
Totodată, vreau să menționez că ceea ce ține de ajutorul pentru perioada
rece a anului, numărul beneficiarilor care sînt prognozați, deci este cifra de
150 mii de beneficiari.
Dar cunoașteți că ieri în plenul Parlamentului am prezentat revizuirea
multiplicatorului pentru ajutor pentru perioada rece a anului, astfel încît
dacă la momentul actual persoana să acceadă la acest Program de ajutor
pentru perioada rece a anului, trebuie să confirme un venit deci mai mic de
… pînă la 1640 de lei. Deci noi revizuim acest multiplicator și-l majorăm
pînă la 1,95, astfel încît persoanele vor accede în Programul de ajutor social
dacă vor avea venituri mai mici de pînă la 2000 de lei. Aceasta sigur că va
genera o creștere a numărului de beneficiari pentru ajutorul pentru
perioada rece a anului și noi considerăm că vom avea o creștere de circa
50 mii de beneficiari.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Mulțumesc, doamnă Rusu.
Întrebări nu-s.
Doamnă președinte Buliga,
Vă rog, prezentați raportul comisiei.
Doamna Valentina Buliga:
Domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi,
Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, prezentat de
către Guvern, sub nr. 388.
Proiectul sus-menţionat de lege a fost elaborat, fiind bazat atît pe
actele normative în vigoare, cît şi pe măsurile de politici, aprobate în cadrul
bugetar pe termen mediu, precum şi pe prognoza indicatorilor
macroeconomici, elaboraţi de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, şi a
limitelor transferurilor interbugetare.
Astfel, conform prognozei actualizate a indicatorilor macroeconomici
pentru anii 2018–2021, se estimează o creştere faţă de anul 2018 a
produsului intern brut cu 3,8%, a indicelui preţurilor de consum cu 4,9% și
a salariului nominal de 6 975 de lei, şi a Fondului de remunerare a muncii,
care este parte componentă pentru bugetul din 2019, de pînă la
49,4 miliarde de lei.
Bazîndu-se pe acestea, Guvernul a propus următorii indicatori
generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat: venituri – 21 miliarde
427 cu aceeaşi creştere de 2 milioane 114 mii de lei sau cu 11%.
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Eu aș avea o propunere ca să nu citesc aceste cifre, pentru că sînt în
raport și în proiectul de lege, și prezentate de către doamna secretar de stat.
La fel, să vă aduc la cunoștință că urmare a votării, cu majoritatea de
voturi ale membrilor prezenți în ședință (9 voturi „pentru” și o abținere de
la vot), Comisia protecție socială, sănătate și familie propune examinarea și
adoptarea proiectului de Lege nr. 388 în ședința plenului Parlamentului în
lectura întîi.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă președinte.
Vă rog, prima întrebare, domnul Odnostalco.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Госпожа председатель,
Один вопрос то, что мы с вами не услышали при обсуждении в
комиссии. У меня один вопрос, о котором мы с вами не услышали при
обсуждении в комиссии. Суть в следующем.
Все мы знаем о проблеме со специалистами, которые
предусмотрены 140 Законом. У нас на сегодняшний день
19 специалистов из 905 примэрий, которые есть у нас в стране. Все мы
говорили о том, что нужны эти специалисты, о том, что нужны под
них деньги, и финансироваться они должны из местных органов
власти по возможности.
С учетом сложной ситуации в стране мы говорили о том, что
30 тысяч детей без мамы и папы находятся в стране, и так далее,
много факторов было. Мы не услышали от министерства, какие
финансовые меры они предприняли в отсутствие денег у местных
властей.
Doamna Valentina Buliga:
Domnule deputat,
Această problemă a fost discutată atît în cadrul ședinței la examinarea
bugetului de stat, cît și în cazul audierii raportului analizei ex-post a Legii
nr. 140. Și în rezultatul acestei analize și al acestei evaluări, considerăm
necesar ca pentru anul 2019, să admitem că nu la începutul acestui an, dar
pentru următoarea perioadă, în baza recomandărilor și propunerilor pe
care le vom face în numele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, să
se revină la această problemă existentă la această etapă și să se favorizeze
sau să se susțină angajarea specialiștilor în domeniul protecției copilului.
Cu atît mai mult, la această etapă Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale este într-un proces de elaborare și examinare, inclusiv a
indicatorilor pentru funcția de asistent social. Adică, noi trebuie să privim
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această problemă ca una complexă pentru a facilita protecția acestor
persoane la nivel de primării și de a oferi suport din partea statului.
Nu cred că trebuie să ne grăbim, dar, cu adevărat, să venim în
sprijinul acestor politici care trebuie să fie susținute și realizate în fiecare
primărie.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim.
Domnule Odnostalco,
Вы обещали, что один-единственный вопрос.
Пожалуйста.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Да, но я ничего не говорил об уточнениях.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Давай, да.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Уточнения. Все-таки я думаю, нам надо немножко поспешить с
учетом того, что министерство не заложило никаких финансовых
средств под эту проблему, потому что закон-то начал работать с
четырнадцатого года, а до сих пор у нас только 19 специалистов.
Если у нас такая динамика пойдет, то мы к 2156 году – я считал –
выйдем на стопроцентное покрытие, но к тому времени у нас не знаю,
что будет.
Поэтому я думаю, нам надо усилить парламентское давление на
министерство, чтобы они разобрались с этим вопросом не в планах
девятнадцатого года, а постарались все-таки ко второму чтению
бюджета изыскать хотя бы на малую долю, но какие-то средства.
Doamna Valentina Buliga:
Domnule Odnostalco,
Ar fi corect odată ce ați abordat această temă să spuneți și progresul
pe care l-a realizat Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale în acest
domeniu. Pentru că analiza ex-post a demonstrat, cu adevărat, că această
lege a fost necesară, a fost una bine implementată, gîndită, realizată, cu
mici excepții.
De aceea în baza acestui raport care va fi transmis Guvernului sînt
sigură că vor fi întreprinse măsuri de susținere și de îmbunătățire.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă preşedinte.
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Întrebări nu-s.
Avem luare de cuvînt.
Și vă rog, doamnă Valentina Stratan, vă invităm la tribuna principală.
Doamna Valentina Stratan:
Stimate domnule Președinte al ședinței.
Stimați colegi deputați,
Din start, vreau sa remarc caracterul social al acestui proiect de lege,
veniturile preconizate ale cărui sînt în creștere cu peste 2 miliarde de lei sau
cu aproape 11% în comparație cu 2018. Bugetul prevede venituri de peste
21 miliarde de lei, ceea ce corespunde cu cheltuielile preconizate.
Ponderea veniturilor prognozate în bugetul asigurărilor sociale de stat
pentru 2019 se estimează la nivel de 10,2% din produsul intern brut.
Acestea corespund cheltuielilor programate pentru susținerea sociala a mai
multor categorii de cetățeni, începînd cu nașterea copilului și continuînd cu
persoanele de vîrsta respectată, cum sînt pensionarii pentru limita de
vîrsta, a celor ce își pierd capacitatea temporară de muncă, a șomerilor, a
celor ce își pierd întreținătorul etc.
Atît sursele proprii ale bugetului asigurărilor sociale care constituie
60%, precum și transferurile de la bugetul de stat ce constituie 40%,
conform prognozei stabilite vor înregistra o creștere respectiv de 12,4 și
6,6.
Cum se explică creșterea transferurilor de la bugetul de stat? Avem
mai multe explicații. Și eu aș vrea doar să fac trimitere la două aspecte
relevante, pentru că ne-am propus să dezvoltăm un sistem public de pensii
și să avem condiții unificate de pensionare, și să ne amintim că am adus la
bugetul asigurărilor sociale și plătim pensia angajaților din ministerele de
forță sau structurile de forță prin Casa Națională de Asigurări Sociale, iar
acești angajați sînt asigurați de către bugetul de stat.
O a doua sau un alt aspect este faptul că bugetul de stat și-a preluat o
parte mare din cheltuieli care sînt orientate spre susținerea familiilor sau
spre susținerea copiilor, pentru că este și normal, și firesc ca statul să se
îngrijească de situația demografică pe care o avem în Republica Moldova.
Am menționat doar două din aceste aspecte.
Toate acestea vin să asigure un grad sporit de protecție socială pentru
cei vulnerabili, aflați în anumite situații de risc. Personal, nu mi-am propus
să analizez toate aspectele Programului de protecție socială și să fac analiza
tuturor celor 10 subprograme.
Mi-am propus să fac anumite reflecții la două subprograme
importante printre care este „Protecția familiei și a copilului”, care
înregistrează o creștere esențială a cheltuielilor prognozate și va atinge o
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sumă de peste 2 miliarde de lei, dacă mai precis – 2 miliarde 127 milioane
226 mii de lei, din care din propriile venituri este suma de peste 1 miliard
jumătate de lei, iar din bugetul de stat suma de 564 milioane de lei.
Ceea ce nu pot lăsa în umbră este majorarea esențială a cuantumului
indemnizației unice la nașterea copilului care este în corelație cu valoarea
monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului și în
anul 2019 aceasta va constitui circa... nu circa, dar suma de 6300 lei, în
comparație cu ceea ce este în acest an – 5645 de lei.
Un alt aspect este majorarea cu 100 de lei a indemnizației lunare
pentru întreținerea copilului în cazul persoanelor neasigurate sau pînă la
640 de lei, dar să nu uităm că mamele neasigurate mai pot beneficia de
prevederile legii ce le oferă dreptul la stabilirea indemnizației din contul
asigurărilor făcute de către soți.
Pentru concediul paternal al taților asigurați, în 2019 sînt prognozate
cheltuieli în sumă de 21 milioane de lei, 21 milioane 401 mii de lei calculate
pentru circa 4200 de beneficiari. Este un număr care este în permanentă
creștere și acest lucru ne bucură foarte mult, pentru că tot mai mulți tați
participă la educarea, creșterea copilului chiar în primele 56 de zile de la
nașterea copilului.
Or, noi cu dumneavoastră am votat acel concediu paternal.
În creștere sînt și cheltuielile pentru susținerea familiei pentru
creșterea pînă la 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți
dintr-o singură sarcină.
Toate măsurile și acțiunile întreprinse de Guvern, orientate spre
susținerea persoanelor în etate, inclusiv cele două proiecte adoptate ieri la
capitolul „Asigurare cu pensii“ și, în primul rînd, vreau să mă refer la
proiectul cu impact mare social asupra celor 560 mii de pensionari care au
o pensie mai mică decît minimul de existență, dar cărora pensiile le vor fi
majorate cu 10% și sperăm ca acest trend să-l păstrăm și în continuare.
Toate acestea au făcut ca subprogramul respectiv să prognozeze
pentru 2019 cheltuieli majorate esențial în comparație cu cele aprobate
pentru anul 2018 sau cu o majorare de 23,6%.
Subprogramul „Protecția socială a persoanelor în etate” constituie
13 miliarde 609 milioane 809 mii de lei, ce corespunde unei ponderi de
63,6% din cheltuielile totale, iar din propriile resurse generate ale bugetului
asigurărilor sociale cheltuielile pentru acest program vor constitui peste
11 miliarde de lei, iar cele din transferuri de la bugetul de stat– peste
2 miliarde de lei.
Stimați colegi,
Asemenea creșteri se referă la toate compartimentele bugetului de
asigurări sociale. Un lucru este important să menționăm, asigurarea socială
prezumă contribuții la acest buget pentru a fi asigurați în situațiile de risc și
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de contribuția fiecărui cetățean care muncește și care plătește cele 6% de
contribuții în bugetul asigurărilor sociale, precum și de plata celor ce se
asigură individual. Nu în zadar am și adresat această întrebare doamnei
secretar de stat, de aceste două aspecte depinde, sigur, și valoarea...
Două...
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, poftim.
Doamna Valentina Stratan:
... pensiei pe viitor sau mărimea indemnizației de îngrijire a copilului,
precum și a plății altor prestații.
Sigur că vreau să remarc că Fracțiunea Partidului Democrat apreciază
tot efortul pe care-l depune Guvernul Republicii Moldova, prin structurile
sale, prin structura, sigur că, de profil, toate măsurile pe care le întreprinde
în vederea susținerii populației și asigurarea unui grad sporit de protecție
socială.
Partidul Democrat... Fracțiunea Partidului Democrat susține acest
proiect de lege. Și vă urează, stimați membri ai Guvernului, mult succes și
în gestionarea banilor publici, și în acumulări, și în elaborări de politici care
vin să protejeze cetățenii.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă Stratan.
Următorul proiect, proiectul nr. 2 din ordinea de zi, proiectul
nr. 389 din 12 noiembrie 2018.
Prezintă proiectul doamna Nelea Rusu, secretar de stat al
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Poftim, doamnă Rusu.
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule Președinte al ședinței,
Stimați deputați,
Onorat Plen,
Prezint atenției dumneavoastră proiectul Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019 care a fost elaborat în
conformitate cu Legea privind asigurarea obligatorie de asistență medicală,
Legea finanțelor publice și responsabilității bugetare și alte acte normative
și legislative ce țin de domeniul ocrotirii sănătății.
În proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență
medicală, indicatorii principali: la capitolul „Venituri” este prevăzută suma
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de 7 miliarde 327 milioane 30 mii de lei și la capitolul „Cheltuieli” –
7 miliarde 526 milioane 30 mii de lei sau în cazul veniturilor – majorarea
constituie 10 la sută, iar în cazul cheltuielilor – această majorare constituie
13 la sută.
În componența veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală, primele de asigurări obligatorii de asistență medicală
vor constitui 4 miliarde 360 milioane 400 mii de lei sau cu o majorare de
13,7 la sută. Și țin să informez onoratul Plen că pentru anul 2019 va fi
păstrată prima de asigurări obligatorii de asistență medicală în sumă fixă la
nivelul anilor 2014–2018, adică 4056 de lei.
De asemenea, vor fi păstrate și reducerile cu 50 la sută și cu 75 la sută
în cazul proprietarilor de terenuri agricole care vor achita această primă
pînă la 1 aprilie 2019 și, totodată, includem o nouă categorie de reducere de
60 la sută pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă
de comerț. Deci vorbim de persoanele care au activat în baza unei patente
de întreprinzător și au decis această... să-și desfășoare activitate
independentă de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică.
Totodată, ce ține de transferurile de la bugetul de stat pentru
categoriile de persoane neangajate, pentru care Guvernul are calitatea de
asigurat, este prevăzută suma de 2 miliarde 718 milioane 526,6 mii de lei
sau în acest caz vorbim de o majorare de 84 milioane 295,4 mii de lei. Deci
acest capitol de venituri vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor
necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistență
medicală.
Și succint pentru subprogramele fondurilor medicale: la
subprogramul „Asistență medicală primară”, majorarea constituie de 7,3 la
sută, inclusiv această creștere va asigura acoperirea stimulentelor
prestatorilor de asistență medicală primară care vor exercita independent
profesiunea de medic de familie în contextul reformei promovate de
Guvern.
Totodată, la subprogramul „Asistență medicală specializată de
ambulator”, creșterea reprezintă 23,8 la sută mai mult față de suma
aprobată pentru anul 2018. În acest subprogram sînt prevăzute cheltuielile
pentru achiziționarea dispozitivelor medicale pentru aprecierea glicemiei,
medicamente și consumabile achitate suplimentar și alte cheltuieli specifice
subprogramului.
În subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare la domiciliu”
majorarea constituie 14,6 la sută față de suma aprobată pentru anul 2018.
În subprogramul „Asistență medicală urgentă prespitalicească”
majorarea constituie 57 milioane 165,1 mii de lei față de suma aprobată
pentru anul 2018 și în cazul subprogramului „Asistență medicală
spitalicească” mijloacele financiare preconizate sînt cu 14,8 la sută mai mult
față de suma aprobată pentru anul 2018. Prioritățile în creștere acestor
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cheltuieli vor reveni majorării numărului de cazuri... programe speciale,
ceea ce va constitui o creștere de circa 15%.
În cazul subprogramului „Servicii medicale de înaltă performanță”
majorarea constituie 10,2 la sută mai mult față de suma aprobată pentru
anul 2018 și creșterea acestor cheltuieli va fi redirecționată pentru
realizarea programului de inițiere a tratamentului hepatitelor virale B, C și
D și cirozelor hepatice la copii și adulți.
Pentru modernizarea sau dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în
domeniul ocrotirii sănătății pentru anul 2019 sînt prevăzute 70 de milioane
sau cu 40 de milioane mai mult față de suma aprobată pentru anul 2018.
Reieșind din cele expuse, onorat Plen, rog susținerea acestui proiect
de lege.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă Rusu.
Poftim, doamnă Bodnarenco, prima întrebare.
Doamna Elena Bodnarenco:
Mulțumim.
Уважаемая госпожа государственный секретарь,
В Молдове ежегодно одна из неправительственных организаций
проводит благотворительный зимний бал. В этом году в рамках этого
благотворительного бала планируется собрать около полумиллиона
леев для того, чтобы в ответ на обращение Республиканского центра
матери и ребенка приобрести две специальные установки iPro общей
стоимостью около 65 тысяч леев и сенсоры для маленьких пациентов,
страдающих сахарным диабетом, каждый из которых стоит 910 леев.
В настоящий момент в Республике Молдова 500 детей больны
сахарным диабетом. Нет ли возможности найти в бюджете
медицинского страхования эти полмиллиона леев для того, чтобы
приобрести вот эти две специальные установки и 500 сенсоров для
500 маленьких пациентов?
Doamna Nelea Rusu:
Eu am menționat că în subprogramul...
Doamnă deputat,
Eu vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră.
Deci am menționat că pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor
în domeniul ocrotirii sănătății pentru acest an se vor aloca suplimentar față
de suma pentru anul 2018 – 40 de milioane de lei mai mult, și anume
aceste alocații vor fi redirecționate pentru modernizarea infrastructurii
spitalelor, sistemul de sănătate, fortificarea asistenței medicale.
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Dacă Compania Națională de Asigurări în Medicină are ceva
suplimentar la cele spuse de doamna deputat?
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, rîndul 3, microfonul nr. 2.
Apăsați butonul, poftim, spuneți.
Domnul Dumitru Parfentiev – director general al Casei
Naționale de Asigurări în Medicină:
Vreau să declar că avem...
(Sînt Dumitru Parfentiev, director general al Companiei Naționale
de Asigurări în Medicină.)
Vreau să declar că avem un mecanism de coordonare, adică există o
comisie de stabilire a priorităților pentru finanțarea, prin fond de investiții
sau fond de dezvoltare, a instituțiilor medico-sanitare publice și,
respectiv,... care prioritizează proiectele pentru anul viitor.
Sperăm că această prioritizare va include și Institutul Mamei și
Copilului și atunci, în cadrul concursului, va fi alocată suma necesară
pentru acest proiect.
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Doamnă Bodnarenco,
Poftim.
Doamna Elena Bodnarenco:
Спасибо.
Я тоже очень надеюсь. Мы надеемся, что этот приоритет найдет
свою финансовую поддержку в будущем году.
И второй вопрос, или больше предложение. Мы уже задавали
вопросы об увеличении финансирования скрининга заболевания
раком молочной железы для женщин. Вот есть предложение, чтобы в
бюджете 2019 года этот вопрос тоже нашел свое отражение,
естественно, в сторону увеличения.
Спасибо.
Doamna Nelea Rusu:
Da, doar pentru informarea dumneavoastră, doamnă deputat, deci
pentru realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, pentru
anul 2019 în cazul activităților de screening, conform Campaniei „Un
doctor pentru tine”, sînt alocate 11 milioane de lei, anume pentru reducerea
riscurilor de îmbolnăvire și pentru promovarea unui mod sănătos de viață.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă Rusu.
Domnule Odnostalco,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Спасибо.
Госпожа госсекретарь!
У меня очень простой вопрос: у нас ежегодно, ежедневно
большое количество населения нуждается в лекарствах. Есть, конечно,
большая сумма, относительно большая сумма выделяется на
компенсированные медикаменты, но вы говорите о росте в
предыдущем бюджете. Везде рост, рост, рост, но ни одного лея не
добавлено на компенсированные лекарства – ноль, как в прошлом
году было, так и в этом году было, при этом потребность – мы знаем,
да и вы знаете, к вам обращаются – растет. Почему такая
несправедливость? Почему министерство не изыскало ресурсы, чтобы
поднять эту позицию хотя бы на какое-то количество процентов?
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule deputat Odnostalco,
Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră.
Deci pentru medicamentele compensate care sînt incluse în
subprogramul „Asistență medicală primară pentru anul 2019” sînt
prevăzute 595 milioane 950 mii de lei, ceea ce presupune nivelul de
executare a acestui articol în anul 2018. Și la baza acestei planificări stau
motive obiective, și anume prin faptul că ritmul creșterii cheltuielilor
pentru medicamentele compensate a sporit suficient în anii precedenți în
raport cu cel de creștere a cheltuielilor totale din fondul de bază.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Пожалуйста, господин Односталко, второй ваш вопрос.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Перед вторым вопросом уточнение. То есть, я так понимаю, на
основании… вы же какие-то исследования проводите, расчеты о
необходимости либо о ненеобходимости увеличения фондов. Сейчас
нет необходимости увеличивать этот фонд?
Doamna Nelea Rusu:
Deci am menționat, reieșind din nivelul de executare în anul curent,
reducerea prețurilor la medicamente s-a planificat suma respectivă.
Dacă Compania Națională de Asigurări în Medicină, domnule
Parfentiev, aveți raționamente suplimentare la cele spuse de mine, vă rog.
128

Domnul Dumitru Parfentiev:
Vreau să declar că în ultimii 4 ani, noi am avut o creștere vertiginoasă
a alocărilor pentru medicamente compensate și am ajuns de la 200 de
milioane pînă aproape la 600 de milioane. Anul acesta am înregistrat o
dinamică de scădere a prețurilor pe medicamente. Respectiv, de facto, o să
fie utilizată o sumă mai mică anul acesta. Respectiv, pe anul viitor a fost
planificată suma exactă aceeași ca și pentru anul precedent, ceea ce, de
facto, o să ne permită să creștem numărul medicamentelor compensate
care o să fie compensate cu circa 20 la sută pe motiv de descreștere a
prețurilor.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Пожалуйста, господин Односталко, последнее уточнение ваше.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Да, то есть я, вы знаете, сейчас открыл для себя… я думаю,
многие, кто нас смотрит в прямом эфире, тоже открыли, что у нас
цены на медикаменты понизились. У нас все воют от того, я прошу
прощения за такое выражение, особенно социальноуязвимые слои
населения, о том, что цены растут, и они это чувствуют когда ходят в
аптеки, а здесь у нас цены понизились. Ну, наверное, вам в кабинетах
виднее, может быть.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Вы на меня не смотрите, смотрите на автора. К автору
обращайтесь.
Domnul Vladimir Odnostalco:
И
вам
тоже
председательствующий.

из

кабинета

виднее,

господин

Второй вопрос касается… Во всем мире… Я его, в принципе, уже
не задавал на комиссии, потому что я не знаю, когда я получу ответ на
этот вопрос. Во всем мире фонды профилактики все время –
огромные. Там государство не думает о том, чтобы подлечить человека
и на этом заработать, чтобы изначально он был здоровый и приносил
деньги в национальную экономику. У нас ситуация другая. Было
время, были фонды – 95 миллионов, 60 миллионов лей. Последние
годы они заметно сокращаются. Я так понимаю что в этом плане все
нормально, поэтому и сокращает министерство, основываясь на своих
политиках.
У меня вопрос: в этом году заложено 27 миллионов. В прошлом
году была приблизительно такая же сумма, в конце она
подредактировалась, уточнилась до нескольких миллионов. Эти
деньги были потрачены на закупку информационных материалов,
проще говоря, это брошюры и листовки, через которые
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профилактировалось, так можно сказать, наше население. При этом
при всем, у нас депутаты – доктора, они не дадут мне соврать, рост
заболеваний, к сожалению, есть. Это и онкозаболевания, это и
заболевания по ментальному здоровью, к сожалению, такое
присутствует. Скажите, пожалуйста, зачем закладывать 27 миллионов
леев на фонд профилактики, если мы к середине года выходим к
половине этой суммы, а осенью мы ее уточняем до нескольких
миллионов? Это просчет в расчетах или как?
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule deputat,
Pentru suma de 27 milioane de lei care este prevăzută în proiectul
Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul
2019 la Fondul de profilaxie sînt prevăzute un șir de acțiuni concrete și
aceste sume au acoperire.
Le voi enumera în felul următor: deci ceea ce am menționat referitor
la activitățile de screening, conform Campaniei „Un doctor pentru tine” –
circa 11 milioane de lei; ulterior, urmează vaccinele în sumă de 10 milioane
de lei; „Prevenirea transmiterii HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală” în
sumă de 4 milioane lei și alte măsuri importante care vor fi determinate de
către Consiliul privind alocarea surselor în fondul de profilaxie sau a
necesităților în acest fond pentru anul 2019.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Valentina Rotaru,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Valentina Rotaru:
Mulțumesc, domnule Președinte al ședinței.
Doamnă secretar de stat,
Dumneavoastră în prezentarea proiectului ați menționat că se
prevede o creștere de 2,3 comparativ cu anul 2018 la Fondul de dezvoltare.
Vă rog, dacă ați putea să prezentați cum vor fi repartizate aceste
mijloace și dacă s-a ținut cont de reformele anunțate de către minister?
Doamna Nelea Rusu:
Stimată doamnă deputat Rotaru,
Eu vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră.
Într-adevăr, la subprogramul „Dezvoltarea și modernizarea
instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” creșterea este de 2,3, practic de
2,3 crește sau cu 40 milioane mai mult față de suma aprobată pentru 2018
și aceste sume sau mijloacele respective vor fi direcționate pentru
modernizarea infrastructurii instituțiilor medico-sanitare publice, în
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contextul atît al reformei asistenței medicale primare, cît și în contextul
reformei asistenței medicale spitalicești.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Rotaru,
Poftim.
Doamna Valentina Rotaru:
Mulțumesc.
Era chiar important și este prioritar ca acest fond să fie majorat,
pentru că este unul strict necesar.
A doua întrebare în contextul majorării salariilor anunțate de către
Guvern: vreau să concretizez dacă acoperirea necesităților de majorare a
salariilor nu cumva vor duce la... nu știu, la micșorarea… sau să fie
determinată micșorarea sumelor la programele speciale prioritare sau
micșorarea numărului de cazuri.
Doamna Nelea Rusu:
Stimată doamnă deputat,
Conform priorităților sau agendei de guvernare, se propune
majorarea salariilor personalului medical încadrat în instituțiile medicosanitare încadrate în asigurările obligatorii de asistență medicală. Cum a
fost și vociferat în nenumărate rînduri, cu 20 la sută pentru personalul
medical și cu 10 la sută pentru personalul inferior.
În acest caz, vreau să vă asigur că nu va periclita cumva programele
speciale. Numărul de cazuri în cazul programelor speciale va crește cu 15 la
sută. În nota informativă este redată acea listă cu intervenții și este
evidențiată creșterea pentru proteză, deci pe toate acțiunile ce țin de
programe speciale.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Rotaru,
Poftim, ultima precizare.
Doamna Valentina Rotaru:
Este important ca acest salariu să crească pentru lucrătorii medicali,
dar, totodată, să nu fie în detrimentul pacienților, mă refer aici la acordarea
asistenței medicale cetățenilor Republicii Moldova.
Mulțumesc.
Doamna Nelea Rusu:
Ideea este că nu va fi afectat actul medical.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc.
Domnule Bejan,
Poftim, prima întrebare.
Domnul Valerian Bejan:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Deci eu am adresat întrebarea respectivă și în comisie, deci referitor
la tichetele de masă. Spuneți, vă rog, ați studiat dacă se încadrează ceea ce
propuneți dumneavoastră în Legea cu privire la tichetele de masă?
Deoarece ea se referă la agenții economici privați. Și, oare, într-adevăr, cea
mai mare fluctuație de cadre o aveți la CNAM, că este necesar ca din banii
pe care oamenii îi plătesc pentru poliță, pentru lecuire, ca din acei bani să
mai fie folosiți și pentru tichetele de masă pentru angajații CNAM?
Mulțumesc.
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule deputat Bejan.
Mulțumesc pentru întrebare.
Eu aș ruga aici directorul Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină, fiindcă nemijlocit ține de motivarea personalului acestei
instituții.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Rîndul 3, microfonul nr. 2, vă rog.
Lucrează.
Poftim.
Domnul Dumitru Parfentiev:
Stimate deputat,
Noi am examinat întrebarea aceasta care a fost adresată în cadrul
comisiei, pe anul viitor fondul de salarizare a angajaților CNAM nu este în
creștere, adică, unica creștere care a fost acordată este introducerea
tichetelor de masă.
Și vreau să declar că tichetele de masă o să fie acordate tuturor
angajaților, indiferent de salariul lor. Respectiv, cei cu salarii mici o să aibă
un adaos mai mare la salariul lor datorită faptului că procentual... adică
aceeași sumă pe tichetele de masă o să fie achitată.
Din alt punct de vedere, este o metodă de a acoperi deficitul de
personal și plecări de personal. Pentru că în cazul nostru avem pierderi de
personal care pleacă atît în străinătate, cît și în alte sectoare ale economiei
naționale.
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Mulțumesc.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Bejan,
Poftim, precizare.
Domnul Valerian Bejan:
Da, precizare. Deci eu am întrebat: dacă ați verificat legalitatea la ceea
ce propuneți dumneavoastră? Deoarece Legea cu privire la tichetele de
masă se referă la agenții economici privați, nu la cei bugetari. După cîte știu
eu, dumneavoastră nu vă încadrați în limitele Legii respective care a fost cu
privire la tichetele de masă. Asta, de fapt, a fost întrebarea.
Doamna Nelea Rusu:
Compania Națională de Asigurări în Medicină nu este instituție
bugetară.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, microfonul nr. 2, rîndul 3, tehnicienii.
Poftim.
Domnul Dumitru Parfentiev:
Da. În același timp, am verificat și baza juridică, într-adevăr, nu
sîntem funcționari publici și nu sîntem instituție bugetară și avem, conform
normei legale, posibilitatea să planificăm aceste cheltuieli în cadrul
bugetului administrativ al CNAM.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, domnule Bejan.
Domnul Valerian Bejan:
Da, o concretizare. Deci în cazul respectiv, eu înțeleg, aceste tichete de
masă s-ar putea de acordat tuturor personalului medical din sistem, pentru
că din aceeași sursă se plătesc bani, deci la toți medicii, asistentele
medicale ș.a.m.d.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, microfonul nr.2, rîndul 3.
Domnul Dumitru Parfentiev:
În cadrul creșterilor de buget pentru anul viitor au fost prevăzute
creșteri de 20 la sută pentru medici și de 10 la sută pentru alte categorii.
Respectiv, ține de latitudinea administratorilor instituțiilor medicale forma
în care o să fie acordate aceste creșteri de salariu.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Doamnă Stratan,
Poftim, prima întrebare.
Doamna Valentina Stratan:
Domnule Președinte de ședință,
Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit cuvîntul.
Vreau, stimată raportoare, să apreciez importanța mare pe care o are
și acest proiect de lege ca și precedentul, pentru că vine să asigure
funcționalitatea și activitatea întregului sistem de sănătate, care este
responsabil de actul medical.
Cu atît mai mult, că a confirmat și domnul director al CNAM și v-ați
referit la intenția Guvernului de a majora salariul. Și vreau să vă spun că
apreciez acest efort la fel și sigur că apreciez și ceea ce ați vorbit despre
fondul de profilaxie. Tocmai vroiam să vă întreb, pentru că sînt sensibilă la
acest aspect al prevenirii și profilaxiei, și să apreciez rezultatele pe care le-a
dat deja această Campanie „Un doctor pentru tine”, pentru că avem cazuri
de depistare precoce a cancerului și a tuberculozei. De aceea sigur că vă
doresc succes.
Dar întrebarea mea este una foarte scurtă: ce element novatoriu va
conține proiectul de lege? Ce vă propuneți să realizați pentru anul viitor din
cele ce nu ați realizat pînă acum, dar este necesar strict și aceasta este
dictată de necesitatea fie a indicatorilor de morbiditate, fie a altor indicatori
din domeniu?
Dacă nu dumneavoastră, poate directorul …
Doamna Nelea Rusu:
Stimată doamnă deputat Stratan,
Mulțumesc pentru întrebare.
Deci voi face referire la acele programe speciale despre care am
remarcat că vor crește cu 15 la sută deci numărul de cazuri. Și pentru
anul 2019 este prevăzută instituirea și finanțarea a două programe speciale
noi, și anume ce ține de corecția anatomică a coloanei vertebrale și a cutiei
toracice la copii și neurochirurgia endovasculară. Deci cunoaștem care sînt
costurile aproximative ale acestor investigații, dar urmează să definitivăm
deja concret care este lista, care sînt consumabilele și să le instituim
printr-un ordin comun al ministerului cu compania.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Domnule Casian,
Poftim, prima întrebare.
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Domnul Ion Casian:
Mulțumesc, domnule Președinte al ședinței.
Eu am o întrebare simplă la mine. Deci cunoaștem cu toții că numărul
de maladii oncologice pe an ce trece este în creștere. Din păcate, deci multe
din preparatele, medicamentele care se aplică în tratarea acestor maladii
sînt învechite. Eu, iată, am … întrebarea mea este: dacă este prevăzut
pentru buget? Fiindcă eu vreau să spun că unele maladii hematologice deci
sînt tratate peste hotare cu preparatul vidaza, așa i se spune.
Din cîte cunosc, la noi nu este un astfel de preparat, deci nu dispune
Republica Moldova. Înțelegem că este scump, undeva costă 30 mii de euro
pe an pentru un bolnav, pentru un pacient. Întrebarea mea este: dacă este
prevăzut pentru anul 2019 procurarea acestui preparat? Fiindcă, de pildă,
în România el este, se aplică în tratament, în altă parte tot este peste hotare,
la noi nu este, noi am rămas în urmă cu mult. Și vreau să cunosc, dacă este
prevăzut pentru anul viitor măcar să fie ca pacienții noștri să beneficieze de
tratamentul corespunzător la noi aici în țară și nu peste hotare?
Mulțumesc.
Doamna Nelea Rusu:
Stimate domnule deputat,
Eu am să rog directorul Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină, fiindcă ține nemijlocit de contractarea serviciilor.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Poftim, domnule director.
Domnul Dumitru Parfentiev:
Vreau să declar că avem o metodă de finanțare a maladiilor
oncologice, în afară de costul cazului tratat avem și o sumă de bani
prevăzută pentru medicamente costisitoare. De anul viitor suma pentru
medicamente costisitoare care sînt utilizate preponderent pentru
tratamentul bolilor oncologice crește la 32 milioane de lei.
Finanțarea unui preparat anumit de acum ține de prioritățile care sînt
formulate de către Ministerul Sănătății cu comisia specializată în domeniul
oncologiei și cu Institutul Oncologic. O să examinăm această întrebare și cu
siguranță o să vă putem să vă oferim răspuns în formă scrisă.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă Rusu.
Întrebări nu-s.
Poftim, doamnă președinte Buliga, prezentați raportul comisiei.
Doamna Valentina Buliga:
Stimate domnule Preşedinte al ședinței,
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Stimaţi colegi deputați.
Comisia protecție socială, sănătate și familie, în corespundere cu
atribuţiile sale, a examinat, în şedinţă, proiectul Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019, iniţiativă parvenită din
partea Guvernului.
În urma discuţiilor pe marginea proiectului de lege vizat, membrii
comisiei comunică următoarele.
În proiectul de lege sînt prevăzute venituri în sumă totală de
7 miliarde 326 030 milioane de lei sau cu o rată de creştere de 10% şi
cheltuieli în sumă de 7 miliarde 526 milioane de lei, cu o rată de creştere de
13% faţă de anul 2018.
Este foarte important să menționez că n-o să mă opresc la toate
programele care vor fi finanțate din contul fondului de asigurări în
sănătate.
Și în rezultatul examinării propunerilor parvenite la proiectul de lege,
comisia, cu 6 voturi „pro” şi 3 voturi „abţinut”, propune plenului
Parlamentului aprobarea în prima lectură.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă preşedinte.
Întrebări.
Aveți, domnule Odnostalco, întrebări?
Da, poftim. (Rumoare în sală.)
Poftim.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Да. Госпожа председатель, не успел задать
Председательствующий не дал мне и второй вопрос.

вопрос.

Я что хотел…
Domnul Vladimir Vitiuc:
Председательствующий дал вам задать 4 вопроса. Вы не успели
задать пятый.
Пожалуйста.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Какой вы щедрый. Я что хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, а
вот по фонду оплаты труда увеличение на сколько заложено?
Doamna Valentina Buliga:
Что? Рост оплаты…
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Domnul Vladimir Odnostalco:
Рост фонда оплаты труда.
Doamna Valentina Buliga:
Eu numai trebuie să răscolesc cifrele, domnule Odnostalco, dar știu la
siguranță că…
Domnul Vladimir Odnostalco:
Процесс.
Doamna Valentina Buliga:
… salariul cadrelor medicale va fi majorat și va fi modificată Hotărîrea
nr. 837. (Discuții.)
E de la noi din comisie, domnule Preşedinte, dar are întrebări de
fiecare dată.
Cu 20% pentru medici și în jur de 10% pentru asistentele medicale și
personalul care muncesc în domeniul de asistență și deservire în actul
medical.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Господин директор, пожалуйста, дополните.
Domnul Dumitru Parfentiev:
Vreau să completez că pentru creșterea salarială este prevăzută o
sumă de 460 milioane de lei.
Doamna Valentina Buliga:
Mulțumesc.
Domnul Dumitru Parfentiev:
Reieșind din faptul că doar fondul de bază este în creștere anul viitor
cu 823 de lei, cu siguranță... milioane de lei, cer scuze, cu siguranță, avem
bani suficienți pentru a asigura creșterea salarială.
Mulțumesc.
Doamna Valentina Buliga:
Vă mulțumesc, domnule Parfentiev.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă preşedinte.
Luați loc.
Domnule Odnostalco,
Poftim, la tribuna principală cu luare de cuvînt.
Aveți 7 minute pentru prezentarea poziției fracțiunii.
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Domnul Vladimir Odnostalco:
Уважаемые коллеги,
Я буду краток, потому что, я смотрю, все устали. Полчетвертого, а
уже почти никого в зале нет.
Тогда, когда мы обсуждаем главный социальный документ
страны и главный медицинский документ страны...
Но давайте обо всем по порядку.
Первое. По традиции уже, к сожалению, по плохой, негативной
традиции, у нас бюджеты поступают либо за несколько недель до
Нового года, либо, как в данном случае, за 2 недели до окончания
сессии.
Ну никаких слушаний. Их мало кто вообще в Парламенте читает,
а если и читает, то все очень, очень, очень мелко.
Что касается вопросов, которые не отражены на сегодняшний
день и не найдены решения в этих бюджетах. Мы еще в прошлом году
говорили, и господин Парфентьев клятвенно это обещал, что мы
решим проблему с учетом налогоплательщиков, как с физическими
лицами, так и с юридическими лицами. Будет создана комиссия,
состоящая из многих специалистов, и этот вопрос будет решен. Ну что
у нас на сегодняшний день? В CNAM и CNAS платят разное количество
как физических лиц, так и юридических лиц, что само по себе не
может быть.
Одно дело – я понимаю, есть расхождения с фискальной
службой, у них там немножко другие вещи. Но в данном случае не
может этого быть. Этот вопрос не сделан, и это вопрос менеджмента,
это вопрос учета и контроля народных денег.
Следующий очень важный момент – это момент полиса. А
сегодня нам говорят о том, что мы не подымаем полис. Да, он так и
остается 4056 леев, но по-прежнему в прошлом году поднимался
вопрос о справедливости выплат в фонд медицинского страхования.
Все мы знаем: у нас на сегодняшний день три вида оплаты этих
взносов. Но опять же, понимаете, государство, мы говорим о том, что
программы медицинские растут, но перечисление в медфонд из
госбюджета первое по сравнению с общими деньгами уменьшается.
И второй вопрос. Вы платите за пенсионера 1500 леев, тот, кто
покупает полис – 4056, а если посчитать по средней заработной плате
– 4000 – 6400 – там у человека почти 7 тысяч, если быть точным –
6912 лей. Государство ворует и остальным их дает, и покрывает свои
же ошибки!
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Следующий очень важный вопрос, который касается… и мы не
решили его, (rumoare în sală) и мы не решили его – это вопрос
стоимости медицинских услуг.
Медицинские услуги были подняты в 2017 году. Все мы были
недовольны этим, и вы в том числе, уважаемые господа из правящего
большинства.
Была создана комиссия, которая заседает вот уже как полтора
года. Нам рассказывают каждый раз, когда мы на комиссии
поднимаем этот вопрос, что там идет процесс, но люди платят, платят
и платят. Люди платят тогда, когда идут в роддом, потом они в детсаду
платят, потом в школе платят, потом в институте платят и
продолжают платить, и это огромная проблема. Хуже всего, что это
уже вошло в норму.
Следующий очень важный вопрос … Гречаный. Хотите, скажем,
обратите внимание – при Правительстве Гречаный, 2007, 2009 и 2008
годы… я не взял с собой, значит, данные… уровень индексации пенсий
был 17 и два, 20 и один, и 15 и шесть процента. В 2010 году у нас 4 и 3.
Откуда разница давления все в бюджете появилась?
Вот вам ответил, что касается Гречаный.
Что касается того, что нет фондов у нас, повторюсь –
компенсированные лекарства, но не… понимаете ну стыдно говорить
людям, что они подешевели, когда они ходят в аптеки и видят другое.
На сегодняшний день у нас проблема в скорой помощи.
Увеличение только на 53 миллиона леев, а вы сами знаете, и мы об
этом говорим, – у нас масса машин скорой помощи несмотря на то,
что докупили, находится в состоянии неудовлетворительном. Из-за
этого проблемы в том, что люди умирают, не дождавшись. Эта
проблема есть.
Следующий очень важный вопрос, который тоже надо решать,
этот вопрос касается фонда первичной медицинской помощи. Он у нас
на 113 миллионов только вырос – и все, а ведь семейный врач эта
основа всего. Если он что-то проморгал, если он что-то упустил
дальше идет по цепочке, государство начинает выплачивать большие
суммы денег.
Кстати, что касается семейных врачей. Вот здесь по
предварительным подсчетам, проведенными мной из заявлений
госпожи министра здравоохранения, которая сказала – получат
30 тысяч на руки семейные врачи.
Возьмем цифру в тысячу семейных врачей, вот для этих
обслуживаний надо 452 миллиона лей. Это плата им, это плата
медсестрам, которых они наймут, это плата бухгалтерии, и это оплата
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коммунальных, арендных услуг их кабинетов, а этих денег не
предусмотрено.
Дай Бог, чтоб так оно было, но мы видим что это, к сожалению,
мыльный пузырь.
Следующий очень важный момент – это, опять же я вернусь,
прошу не обижаться, к ликвидации больниц. Об этом началась опять…
начались опять разговоры.
Ложа Правительства, я думаю, после этого ответит, что было
сказано, что будут больницы ликвидироваться.
Уважаемые коллеги,
Хочу обратить ваше внимание, что в 2016 году нам также
говорили, что никто не собирается повышать пенсионный возраст,
есть видеодоказательства. Через месяц проголосовали, и все с этим
нормально.
Понимаете, здесь вопрос недоверия людей к системе
здравоохранения, и та ситуация, проблема с вакцинами, которая у нас
была, – яркий тому пример, ведь люди не хотят, родители не хотели
вакцинировать не потому, что это плохо, а потому что они не
доверяют, они видят побочные эффекты. Вот пожалуйста, у нас
возникла эта ситуация.
А наше министерство что делает? Обвиняет Facebook, Google,
пишут туда, что «закройте, прикройте», и прочее, и прочее.
Что касается CNAS, здесь ситуация на самом деле лучше, чем я
думал.
Что касается вопроса обеспечения детей социальными услугами,
я вижу несколько проблем.
Первое. Мы так и не решили вопрос «детей улиц» так
называемых, потому что их все больше и больше, надо с этим что-то и
делать. Для этого нужно расширять… либо специалистов много
нанимать, либо социальные услуги, в этом плане улучшать их
качество.
Что касается пенсионеров. Уважаемые коллеги, вчера мы с вами
проголосовали за увеличение на 10 процентов пенсии, но не у всех
пенсионеров будет пенсия как прожиточный минимум либо выше. И
вы об этом знаете. Мы посчитали это в том числе.
Что касается вопроса инвалидов. Уважаемые коллеги, у нас с
инвалидами есть огромная проблема, которая не решается годами, –
инвалиду нужно доказывать стаж. Ну куда это годится, когда
инвалиду нужно доказывать стаж? И он, человек, оказался в такой
жизненной ситуации, никто в этом не виноват, такая жизнь. Но нам
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надо с этим тоже разбираться. Решения по политикам этого вопроса
так и не было.
Следующий очень важный вопрос, который на сегодняшний
день, к сожалению, пока есть. Это касается вопроса путевок в
санаторий. Я думаю, каждый из вас с этим сталкивается, к вам
приходят люди и говорят: мы в очереди 5 лет, и еще не видно конца и
края. По закону – 3 года. И, к сожалению, так бывает – 4, 5, 6, 7, 8 лет.
Почему так происходит? Этот вопрос тоже надо изучать.
Но очень часто ответы, которые мне приходят из министерства,
они говорят о том, что существует очередь, не хватает средств. Я
понимаю, что путевки финансируются с разных источников.
Domnul Vladimir Vitiuc:
10 секунд, пожалуйста, заканчивайте. (Rumoare în sală.)
Domnul Vladimir Odnostalco:
Но все-таки с этим нужно что-то делать.
И в конце, по поводу прожиточного минимума. Давайте не будем
идеализировать это понятие. Вот попробуйте, пусть каждый из нас
попробует прожить на 1600 лей и после этого выйдет к людям и
скажет: мы вам повысили на 10 процентов. (Aplauze.)
Domnul Vladimir Vitiuc:
Vă rog, doamnă președinte Buliga, prezentați raportul comisiei pe
proiectul nr. 397 din 13 noiembrie 2018, proiectul nr. 1 din supliment
la ordinea de zi.
Doamna Valentina Buliga:
Stimate domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi deputați,
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie a examinat proiectul de
Lege privind sistemul unitar de salarizare, care a fost prezentat de către
Guvern și discutat de către plenul Parlamentului.
Propunerile şi amendamentele parvenite din partea deputaţilor pe
marginea proiectului se regăsesc în sinteza propunerilor şi obiecţiilor care
este parte integrantă a raportului.
Guvernul a avizat, în şedinţa sa din 22 noiembrie curent, potrivit
prevederilor articolului 58 alineatul (3) din Regulamentul Parlamentului,
amendamentele care atrag majorarea cheltuielilor bugetare.
Au fost, de asemenea, acceptate şi unele propuneri şi obiecţii, ce ţin
de tehnica legislativă şi de ordin redacţional ale Direcţiei generale juridice a
Secretariatului Parlamentului.
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Înainte de a spune decizia finală a comisiei, vreau să menționez că,
din punct de vedere tehnic, au fost omise două scăpări, greșeli și vreau să le
dau citire pentru stenogramă. Este vorba despre articolul 14 alineatul (2),
amendament care a venit din partea deputaților Valentina Rotaru și
Valentina Stratan care... prevede că sporul pentru titlu științific sau
științifico-didactic se acordă proporțional timpului lucrat în limitele duratei
zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei sarcini didactice la locul
desfășurării activității științifice, o normă nelucrativă în fosta lege. Și
alineatul (3) din aceeași lege se abrogă.
Totodată, amendamentul din punctul 6 al sintezei... amendamentul
domnului Sîrbu, la fel se acceptă, a fost o greșeală tehnică.
În rest, comisia, cu votul unanim al membrilor prezenţi (7 voturi
„pentru”), propune Parlamentului adoptarea în lectură finală a acestui
proiect de lege.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă președinte.
Și domnule Odnostalco,
Poftim, prima întrebare.
Aveți amendamente, domnule Odnostalco?
Poftim.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Госпожа председатель,
Я ищу этот амендамент. Он у вас тоже есть мой, он состоит из
двух частей. Первая часть, которая касается сел, входящих в
Дубоссарский район и обслуживающихся с нашей стороны. Там мы
нашли общий язык, там проблема была решена. А что касается
количества… в Дубоссарском районе сейчас 37 тысяч человек
официально проживают. Но они реально обслуживают намного
больше, потому что жители из других сел не…
Domnul Vladimir Vitiuc:
Зачитайте, пожалуйста, амендамент.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Я вот его сейчас ищу, нашел.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Так как мы во втором чтении, я вам предлагаю его… если не
нашли, в процессе голосования мы… (Rumoare în sală.)
Domnul Vladimir Odnostalco:
Нашел, нашел.
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Domnul Vladimir Vitiuc:
Пожалуйста.
Doamna Valentina Buliga:
Data viitoare.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Скажите номер, и в процессе голосования мы будем…
Domnul Vladimir Odnostalco:
271.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Știți?
Domnul Vladimir Odnostalco:
А, номер 7, прошу прощения.
Doamna Valentina Buliga:
Stimați colegi deputați,
Cu adevărat, propunerea la alineatul (11) a fost susținută de către
Guvern și vreau să fac concretizare aici: „Pentru personalul unităților
bugetare din partea stîngă a Nistrului, inclusiv satul Varnița, raionul Anenii
Noi, satele Copanca și Hagimus, Căușeni, orașul Dubăsari și municipiul
Bender, vor beneficia de salariu de bază determinat în condițiile prezentei
legi, majorat cu 4 clase de salarizare succesive”. Această parte a
amendamentului a fost susținută.
A doua propunere nu a fost susținută de către Guvern, deoarece în
mecanismul existent raionul Dubăsari poate realiza aceste măsuri salariale
și Guvernul nu a susținut jumătatea a doua a amendamentului. De aceea
noi nu avem alt temei să intervenim aici să susținem.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Пожалуйста.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Первое. Все-таки попрошу поставить этот амендамент на
голосование.
А второй момент – по поводу того, что вы сказали, что район
разберется сам, это запрос был из района… из консилиума
Дубоссарского района.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Спасибо.
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Doamnă președinte,
Întrebări nu sînt.
Doamna Valentina Buliga:
Stimați colegi,
Nu. Vreau o concretizare să fac, ca să fie foarte clar. Cu adevărat, noi
astăzi, votînd acest proiect de lege, punem temelia unui nou sistem tarifar
de salarizare. De aceea Guvernul, Ministerul Finanțelor, pe parcursul
anului, vor evalua încă o dată toate funcțiile, toate realizările din acest
domeniu și vor veni cu propuneri. De aceea îndemnul nostru este să votăm
această lege, să fie pusă în aplicare, iar, pe parcurs, Ministerul Muncii, oi,
Ministerul Muncii... Ministerul Finanțelor... anterior la Ministerul Muncii
era politica în domeniul salarizării... Ministerul Finanțelor, conform
metodologiei elaborate de Guvern, vor examina și propune Parlamentului
noi modificări în legea adoptată astăzi.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă președinte.
Doamna Valentina Buliga:
Nu-s?
Domnul Vladimir Vitiuc:
Următorul proiect nr. 398 și, vă rog, prezentați raportul.
Doamna Valentina Buliga:
Da. Mulțumesc mult, domnule Președinte.
La fel, aceeași procedură. Comisia a examinat proiectul de Lege sub
nr. 398 pentru lectura a doua.
Propunerile şi amendamentele care au parvenit din partea deputaţilor
pe marginea proiectului se regăsesc în sinteza propunerilor şi obiecţiilor
care este parte integrantă a raportului.
La fel, Guvernul, în şedinţa din 22 noiembrie curent, a examinat și a
aprobat aceste propuneri.
Urmare a votării, cu votul unanim al membrilor săi prezenţi în
ședință (7 voturi „pentru”), Comisia protecție socială, sănătate și familie
propune adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 398.
Domnul Vladimir Vitiuc:
Mulțumesc, doamnă președinte Buliga.
Întrebări nu sînt.
Stimați colegi,
2–3 минуты технической паузы.
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Попрошу всех коллег вернуться в зал. И приступим к процедуре
голосования.
Как быстро вернемся, так быстро и проголосуем.
PAUZĂ
*
*

*

*

DUPĂ PAUZĂ
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Vă rog frumos să vă luați locul.
Numărătorii,
Vă rugăm frumos să vă pregătiți pentru a anunța inițial prezența și
apoi, ulterior, și să fiți atenți la voturile exprimate. Dar, inițial, prezența, vă
rugăm frumos.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 19.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 20.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Să trecem la procedura de vot. Vă rog foarte mult să fiți atenți și
numărătorii la fel pentru a număra voturile exprimate.
Dragi colegi,
Se supune votului subiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, proiectul
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019,
proiectul nr. 388 din 12 noiembrie 2018.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot. Vot
pentru lectura întîi.
Majoritatea celor prezenți în sală au susținut aprobarea
proiectului de lege.
Vă mulțumesc foarte mult.
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Dragi colegi,
Se supune votului următorul proiect de pe ordinea de zi,
proiectul nr. 389 din 12 noiembrie 2018, proiectul Legii
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
anul 2019.
Se pune la vot pentru lectura întîi, cine este pentru, rog
frumos să vă pronunțați prin vot.
Majoritatea celor prezenți în sală au susținut aprobarea
proiectul de lege în primă lectură.
Rugăm respectuos Comisia protecție socială, sănătate și familie, dar și
Comisia economie, buget și finanțe să pregătiți cele 3 bugete pentru
săptămîna viitoare.
Dragi colegi,
Se supune votului subiectul nr. 1 din supliment, proiectul de
Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,
proiectul nr. 397 din 13 noiembrie 2018.
Mă uit la domnul Odnostalco dacă vrea să supun votului
amendamentul dumnealui.
Cine este pentru a aproba amendamentul domnului Odnostalco, care
a fost respins de comisie, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Nu a fost susținut amendamentul.
Cine este pentru a adopta acest proiect de lege în cea de-a
doua lectură, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Și numărătorii,
Vă rugăm să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 19.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 20.
Domnul Andrian Candu:
Cu 75 de voturi, voturi unanime ale celor prezenți în sală…
vreau să vă spun că ne-ați surprins, dragi colegi din Fracțiunea Partidului
Socialiștilor.
Și în acest context, se supune votului și cel de-al doilea proiect
de Lege legat de salarizarea în sectorul bugetar, proiectul nr. 398
din 13 noiembrie 2018, la fel, vot pentru lectura a doua.
Cine este pentru, rog frumos să vă pronunțați prin vot.
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Numărătorii,
Vă rugăm frumos să ne dați rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 19.
Sectorul nr. 2 – 36.
Sectorul nr. 3 – 20.
Domnul Andrian Candu:
Cu 75 de voturi și cel de-al doilea proiect de Lege cu
numărul 398 din 13 noiembrie 2018 a fost votat în lectura a doua
și ultima.
Rugăm frumos comisia și redactorii să finalizeze aceste proiecte de
legi, deja votate ca legi, ca să fie expediate de urgență la promulgare pentru
a intra în vigoare pînă la 1 decembrie 2019... cer scuze, 2018, bineînțeles.
Dragi colegi,
A fost, astfel, epuizată ordinea de zi a ședinței de astăzi.
Declar ședința din 23 noiembrie 2018 închisă și ne vedem săptămîna
viitoare.
Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au contribuit astăzi
pentru o bună agendă.

Ședința s-a încheiat la ora 16.07.

Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Secția pentru lucrările plenului Parlamentului
din cadrul Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului
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