
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea  

articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  

pe anul 2019 nr. 300/2018 

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

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2019 nr. 300/2018. 

 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

 

LEGE 

cu privire la modificarea articolului 14 din Legea bugetului  

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. – Articolul 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2019 nr.300/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-

511, art.838), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

la alineatul (1), cuvintele „și de asigurare a plății” se substituie cu 

cuvintele  „care asigură plata”, iar cuvintele „suma distribuită” – cu cuvintele 

„suma totală distribuită în anul bugetar curent”; 
 

la alineatul (11), cuvintele „suma distribuită” se substituie cu cuvintele 

„suma totală distribuită în anul bugetar curent”; 
  

la alineatul (2): 

după cuvîntul „achită” se introduce cuvîntul „lunar”; 

se completează cu următoarea propoziție: „Regularizarea sumelor anuale 

datorate pentru serviciile de distribuire se efectuează între Casa Națională de 

Asigurări Sociale și prestatorii de servicii de plată pînă la finele anului bugetar 

curent”. 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Președintele Parlamentului 

  

 



NOTA INFORMATIVĂ

Ia proiectul de lege cu privire la modificarea art.14 din Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea

proiectului ______ ______________________ .

Proiectul de lege fost elaborat de către Cancelaria de Stat,

2, Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Potrivit cadrului legislativ în vigoare (Legea nr. î 56/1998 privind sistemul public de 

pensii, Legea nr.499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni şi 

Legea m. 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi 

din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri) 

beneficiarul, prin cerere, desemnează prestatorul de servicii de plată prin intermediul căruia 

doreşte să primească prestaţia socială respectivă. In cerere beneficiarul determină modalitatea 

de achitare a prestaţiei:

- in numerar, la oficiile prestatorului;

- in numerar, distribuite la domiciliu, în cazul persoanelor în vîrstâ şi al persoanelor cu

dizabilităţi;

- prin virament, Ia conturile bancare.

Aceste trei opţiuni reies şi din prevederile alin.(l), ( l 1) şi alin.(4) ale art.14 din Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018: a) asigurarea plăţii prin 

virament; b) distribuirea pensiei la domiciliu, în cazul persoanelor în vîrstă şi al persoanelor cu 

dizabilităţi care nu pot primi pensia de sine stătător la oficiul prestatorului şi c) oficiile 

prestatorului de servicii de plată.

Totodată, conform art.14 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 

nr.300/2018, tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de 

servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari, care asigură plata prin virament se 

stabilesc la 0,7% din suma distribuită, iar tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale 

acordate de prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari, care 

asigură plata în numerar, inclusiv distribuită la domiciliu, se stabilesc la 1,0% din suma 

distribuită în calitate de drepturi sociale pe parcursul anului bugetar.

Avînd în vedere că prevederile articolului respectiv au fost supuse, pe parcursul anului, 

mai multor modificări, pentru a evita eventualele interpretări neunivoce privind modul de 

aplicare a tarifelor pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale, se impune specificarea, 

în art. 14 din Legea menţionată, că tarifele pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale se 

aplică din suma totală distribuită în anul bugetar curent.

De asemenea, prevederile art. 14 din Legea 300/2018 statuează că „după închiderea lunii 

de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin 

cerere, de către beneficiari şi la prezentarea documentelor confirmative de către aceştia, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale achită lunar sumele datorate pentru serviciile de distribuire a 

drepturilor sociale conform tarifului stabilit în contract”.

Dat fiind faptul că tarifele la servicii se achită lunar, iar părţile au nevoie de a regulariza 

sumele achitate pe parcursul întregului an bugetar cel tîrziu pînă la finele anului bugetar curent,



în vederea verificării reciproce în ansamblu a tranzacţiilor efectuate între CNAS şi prestatorii de 

servicii de plată, conform actelor de verificare, precum şi în scopul gestionării corecte a 

mijloacelor financiare destinate distribuirii drepturilor sociale către beneficiari, se propune 

prezentul proiect de lege.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul specifică că tarifele, prevăzute la art, 14 din Legea nr.300/2018, pentru serviciile 

de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată se stabilesc din 

suma totală distribuită în anul bugetar curent.

De asemenea, în proiect se prevede că regularizarea sumelor anuale datorate pentru 

serviciile de distribuire se va efectua între CNAS şi prestatorii de servicii de plată pînă la finele 

anului bugetar curent.

Avînd în vedere importanţa gestionării corecte a mijloacelor financiare publice, precum şi 

faptul că prevederile actului legislativ vizat în proiect sînt aplicabile pe parcursul anului bugetar 

curent, ajustările operate se propune să intre să intre în vigoare la data publicării actului în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.__________

5. Fundamentarea economico-financiară ______ ,

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

în urma adoptării proiectului de lege nu se impune modificarea sau abrogarea altor acte 

normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost supus avizării/expertizării de către autorităţile publice competente (MEI, 

MSMPS, MF, CNAS, M J şi CNA), conform procedurii stabilite de Legea nr. 100/2017 privind 

actele normative.

De asemenea, în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat, precum şi pe 

portalul guvernamental - particip.gov.md.

8; Constatările expertizei anticorupţie __________ _ _ _ _ ______ _ _

în cadrul procesului de elaborare au fost asigurate rigorile de transparenţă decizională. 

Argumentele prezentate în nota informativă justifică soluţiile proiectului. Proiectul este conform 

interesului public, nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului şi nu conţine factori şi 

riscuri de corupţie.

9. Constatările expertizei juridice



Propunerile formulate în procesul expertizei juridice au fost acceptate, cu operarea completărilor 

de rigoare în nota de argumentare.

10. Constatările altor expertize

Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în sensul Legii 

nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 

Astfel, nu a fost necesară examinarea acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător.

De asemenea, proiectul nu cade sub incidenţa altor expertize necesare de a fi efectuate în 

condiţiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Secretar general al Guvernului
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