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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului  

de lege pentru modificarea unor acte legislative 

-------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Silvia Radu 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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               Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ  

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă   (nr. 364  din 26 octombrie 

2018) de către deputatul în Parlament dna Valentina Buliga și comunică 

următoarele. 

 

Art. 1 la proiectul de lege propune modificări la Legea nr.1593/2002 cu 

privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală, astfel ca persoanele fizice ce desfășoară 

activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul și se regăsesc 

concomitent și în categoria persoanelor cu statut de pensionar și/sau persoană cu 

dizabilități, exceptîndu-i de la plata primei de asigurare obligatorie de asistență 

medicală în sumă fixă, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență 

medicală în formă de contribuție procentuală și din alte drepturi și venituri 

obținute. 

Art. 2 din proiectul de lege propune completarea anexei nr. 3 a Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018 nr.281/2017 cu o nouă 

categorie de plătitori și anume Persoanele fizice care exercită activități în 

calitate de zilieri în temeiul Legii privind exercitarea unei activități necalificate 

cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, pentru care s-a instituit obligația de a 

se asigura obligatoriu pe bază de contract individual, precum și stabilirea 

tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare 

a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat și tipurile de prestații de asigurări 

sociale.  

Reieșind din cele expuse, Guvernul susține proiectul înaintat, cu 

propunerea de revizuire a art. 1 pct. 2 din proiect și anume norma de la lit. d¹) 

pct. 1 din anexa nr. 2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și 

expunerea în următoarea redacție:  

,,d¹) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul 

comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor”. 
 




