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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea  

Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

 

 

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.   /2020 

 

AVIZ  

la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 489/1999  

privind sistemul public de asigurări sociale 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea Legii 

nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 8 din 23 ianuarie 2020) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele.  

Conform notei informative, autorii proiectului propun modificarea anexei 

nr. 1 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, care să 

prevadă ca angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în 

decursul întregului an bugetar nu mai puțin de 75% din activitățile stipulate în 

grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei să 

beneficieze de micșorarea tarifelor contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii.  

În acest context, menționăm că Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor 

măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte 

normative reglementează dreptul angajatorilor din domeniul agricol de a beneficia 

de compensarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  în mărime de 

6%, dacă aceștia practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% 

din activitățile stipulate în grupele 01.1 - 01.6 din Casificatorul activităților din 

economia  Moldovei. 

Prin prisma celor menționate, Guvernul susține promovarea măsurilor de 

stimulare a angajatorilor din agricultură. Însă, având în vedere că propunerile 

înaintate se regăsesc deja în Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de 

susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative și, prin 

urmare, pentru evitarea dublajului legislativ, promovarea proiectului de lege 

respectiv nu se consideră oportună. 
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