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Privind aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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      Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – La articolul 8 alineatul șase din Legea nr. 909/1992 privind 

protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 

Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80-

82, art. 413), prima propoziție va avea următorul cuprins: 

 „Eliberarea legitimaţiilor şi a insignelor se efectuează prin intermediul 

organelor administrativ-militare, în modul stabilit de Ministerul Apărării.” 

 

Art. II. – Articolul 18 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art. 392), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (2), litera c) se abrogă; 

se completează cu alineatul (2
3
) cu următorul cuprins: 

„(2
3
) Soţii participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni 

de luptă în timp de pace din rândurile militarilor căzuţi la datorie sau ai 

persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, precum şi copiii 

acestora până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi 

continuă studiile în instituţiile de învățământ la cursurile de zi, până la 

terminarea studiilor, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani, au 

dreptul la asigurarea o dată la trei ani cu bilete de tratament sanatorial în centrele 

de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte 

instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern. 

Au dreptul la tratament sanatorial, în condițiile prezentei legi, soţii care s-

au aflat în relaţii de căsătorie cu veteranul de război căzut la datorie sau cu 

persoana cu dizabilitate de pe urma războiului decedată, la data decesului 

acesteia.”;  

la alineatul (3), textul „alin. (2) lit.c)” se substituie cu textul „alin. (2
3
)”.  

 

Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce în concordanță actele sale 

normative cu prevederile prezentei legi. 

 

Președintele Parlamentului 
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