
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege 

cu privire la modificarea unor acte legislative 

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

 

 

În temeiul art.1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 

din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative. 

 

2. Se declară angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege 

menționat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute 

în art.1061 din Constituția Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Proiect  

 

 

LEGE 

cu privire la modificarea unor acte legislative  
 

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din 

Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. 

 

Art. I. – Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 

medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38–39, art.280) se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 6 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins: 

,,a) informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor 

sociale şi medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat, potrivit  

formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor;”. 

 

2. La articolul 10 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins: 

,,e) să prezinte Serviciului Fiscal de Stat  informația aferentă raporturilor de 

muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale prezentată, potrivit formei 

și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare 

de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii 

ordinului de acordare a concediului de  îngrijire a copilului sau concediului 

paternal.” 
 

Art. II. – Articolul 5 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art.2) se 

modifică după cum urmează: 

alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

,,e) prin derogare de la lit. a), angajatorii care în luna de gestiune nu 

calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația 

prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.”; 
 

alineatul (11) va avea următorul cuprins: 

,, (11) Angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de 

organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode 

automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația 

aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale 

prezentată, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen 

de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării 

raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de  îngrijire a 

copilului sau concediului paternal.” 
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Art. III. – Articolul 3011  din Codul contravențional al Republicii Moldova 

nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–

84, art.100) se modifică după cum urmează: 

în denumirea articolului, după cuvintele ,,dării de seamă fiscale” se 

introduce textul ,, , informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea 

drepturilor sociale şi medicale”; 

la alineatele (1) și (2), după cuvintele ,,dării de seamă fiscale” se introduce 

textul ,,și informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor 

sociale şi medicale”. 

 

Art. IV. –  La articolul 5 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală pe anul 2019 nr.301/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018,  nr.504-511, art.840), liniuță întîi va avea următorul cuprins: 

,,- informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor 

sociale şi medicale prezentată de către angajatori, potrivit formei și modului 

aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data 

angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de 

acordare a concediului de  îngrijire a copilului sau concediului paternal;”. 

 

Art. V. – Pentru aplicarea articolului 7 din Legea nr. 289/2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773) în 

perioada de la 1 decembrie 2018 pînă la 1 iulie 2019, cuantumul unui salariu tarifar 

pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar este 1100 lei.  

 

Art.VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

    

(2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta 

 

Preşedintele Parlamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă 
la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative 

I. Temeiul ini ierii procesului de elaborare şi finalită ile urmărite 

Proiectul de lege are drept scop simplificarea raportării informa iei aferentă 
raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale către Serviciul 
Fiscal de Stat, beneficiar final al informa iei fiind Casa Na ională de Asigurări Sociale i 
Compania Na ională de Asigurări în Medicină. 

La moment, potrivit prevederilor art.5 alin.(11) al Legii nr.489/1999 privind sistemul 
public de asigurări sociale, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate i de forma 
juridică de organizare, sînt obliga i să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode 
automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informa ia privind 
stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii 
ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a 
concediului paternal, ordinului de eliberare din cîmpul muncii. 

Prezentarea informa iei respective la data emiterii ordinului determină o povară 
administrativă majoră pe seama contribuabilului, în special pentru contribuabilii mari, 
care înregistrează o frecven ă a modificărilor raportului de muncă foarte mare. 

De asemenea, la moment, angajatorii care în luna de gestiune nu calculează 
contribu ii de asigurări sociale şi nu au angaja i, sunt obliga i să prezinte dării de seamă 
privind re inerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asisten ă 
medicală şi a contribu iilor de asigurări sociale de stat obligatorii, ceea ce creează costuri 
suplimentare mediului de afaceri. 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi eviden ierea elementelor noi 

Astfel, se propune ca informa ia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea 
drepturilor sociale şi medicale să fi prezentată în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a 
concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal, ceea ce va diminua esen ial 
povara administrativă, precum i riscul comiterii unor erori. 

Concomitent, se propune unificarea informa iei aferentă raporturilor de muncă 
pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, eliminându-se astfel dublarea datelor 
prezentate de către angajatori, precum i diminuarea costurilor (umane i timp) suportate 
atît de angajatori cît i de organele responsabile pentru procesarea i administrarea 
informa iilor respective. 
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