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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  

modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire  

la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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            Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea  

nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din 

Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, 

prezentat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 33 din 6 februarie 2020) de către un 

grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acesteia cu includerea 

următoarelor propuneri în scopul îmbunătățirii acesteia.  

La art. I, alin. (92) urmează a fi expus în următoarea redacție:  

„(92) Prin derogare de la alin. (4) și (9), acordarea/suspendarea statutului 

de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 

pentru persoanele asigurate menționate în alin. (4) lit. j), ce au atins vârsta 

standard de pensionare, conform legislației naționale, care beneficiază de pensie 

din partea altui stat se va efectua de către asigurător, în baza cererii și a 

documentelor confirmative”. 

Propunerea vine pentru reglementarea unei abordări unice în raport cu toți 

pensionarii, deoarece se constată o discrepanță a categoriilor de pensii asigurate 

de alte state în raport cu categoriile de pensii stabilite în Republica Moldova în 

conformitate cu prevederile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, 

inclusiv la capitolul standardului de limită de vârstă aplicat. Fiecare stat îşi 

asumă responsabilitate pentru stabilirea şi achitarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat în conformitate în condițiile legislației propriului stat.  

La art. II, prevederea alin. (2) urmează a fi expusă într-un singur alineat. 
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