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Privind aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte legislative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

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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      Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

alineatul (4) se completează cu litera q) cu următorul cuprins:  

„q) veteranii de război.”; 
 

alineatul (9) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:  

„g1) organele administrativ-militare teritoriale – pentru categoria indicată 

la alin. (4) lit. q);”. 

 

Art. II. – La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 121/2001 cu privire la 

protecţia socială suplimentară  a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, punctul 3) 

va avea următorul cuprins: 

„3) soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al doilea război 

mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace, căzuţi la datorie, sau ai 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, 

sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate – 500 de lei. 

Are dreptul la alocaţia lunară de stat soţia/soţul care s-a aflat în relaţii de 

căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la data decesului 

acesteia;”.  

 

Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2020. 

(2) Guvernul, în termen de 4 luni, va aduce actele sale normative în 

concordanță cu prevederile prezentei legi. 

 

 

Președintele Parlamentului 



Notă informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

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

proiectului

Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii 

si Protecţiei Sociale.
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2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite:

Proiectul a fost elaborat în scopul sporirii protecţiei sociale a veteranilor de 

război si a membrilor familiilor celor căzuţi pe cîmpul de luptă, a persoanelor cu 

dizabilităţi de pe urma războiului decedaţi si a membrilor familiilor 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi.

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Nu se aplică.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:

Proiectul dat propune măsuri suplimentare de protecţie socială a veteranilor de 

război si a membrilor familiilor celor căzuţi pe cîmpul de luptă, a persoanelor cu 

dizabilităţi de pe urma războiului decedaţi si a membrilor familiilor 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi 
prin:

- atribuirea statutului de persoană asigurată veteranilor de război si includerea 

acestora în categoria de persoane asigurate de către Guvern, specificate în art. 4 

alin. (4) al Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală si
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- majorarea cuantumului alocaţiei lunare de stat de la 250 lei la 500 lei 

soţilor/soţiilor participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de 

luptă în timp de pace căzuţi la datorie, ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma 

războiului decedate, ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la 

C.A.E. Cernobîl decedaţi, acordate în temeiul Legii nr. 121/2001 cu privire la 

protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, inclusiv precizarea 

aspectului că, dreptul la alocaţia lunară de stat îl are soţia/soţul cu care s-au aflat 

în relaţii de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la 

data decesului acesteia.

5. Fundamentarea economico-financiară:

Modificările operate vor intra în vigoare
LVic
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Referitor la atribuirea statutului de persoană asigurată veteranilor de război.

Cheltuielile necesare pentru încadrarea acestei categorii în SAOAM vor fi 

acoperite din contul şi în limita transferurilor de la bugetul de stat pentru 

categoriile de persoane asigurate de Guvern în conformitate cu prevederile 

articolului 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele 

de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Menţionăm că, suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane 

neangajate prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea bugetului de stat, 

reprezentînd suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile 

asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent, indexată cu 

indicele preţurilor de consum pentru anul precedent.

Referitor la majorarea cuantumului alocaţiei lunare de stat soţilor/soţiilor (art. 

2, alin. (1), pct. 3) din Legea nr. 121/2001):

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia din 

01.02.2020, sînt înregistrate 1033 de beneficiari de alocaţii lunare de stat, ce fac 

parte din categoria de soţi/soţii ai participanţilor la cel de-al doilea război 

mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie, ai persoanelor cu 

dizabilităţi de pe urma războiului decedate, ai participanţilor la lichidarea 

consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi.

Costul modificărilor propuse se estimează la cca 258250 lei/lunar sau 1 549 500 

lei pentru 6 luni ale anului curent, mijloace financiare care urmează a fi alocate 

suplimentar din bugetul de stat (1033 persoane x 250 lei x 6 luni = 1 549 500 

lei).

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

Pentru implementarea modificărilor operate în Legea nr. 1585/1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală va fi necesar modificarea 

Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată 

în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1246/2018, iar pentru modificările operate în Legea nr. 121/2001 

va fi necesar de modificat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a 

alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 470/2006._____________________________________________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:

Anunţul privind iniţierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe 

saitul particip.gov.md şi poate fi accesat la următorul link: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7138. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul şi nota informativă au fost plasate pe platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md şi pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii, Muncii

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7138
http://www.particip.gov.md/


şi Protecţiei Sociale, la compartimentul Transparenţa, secţiunea Proiecte supuse 
consultărilor publice.

Totodată, proiectul a fost expediat în adresa părţilor interesate spre avizare şi 

expertizare.

Avizele parvenite din partea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor 

Interne, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova sînt fără 
propuneri şi obiecţii.

Propunerile şi obiecţiile parvenite din partea Ministerului Finanţelor, Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi 

a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au fost reflectate în sinteza
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obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Se va completa urmare efectuării expertizei de către Centrul Naţional 

Anticorupţie.

9. Constatările expertizei de compatibilitate.

Nu se aplică.

10. Constatările expertizei juridice

Propunerile şi obiecţiile parvenite din partea Ministerului Justiţiei, prin avizul 

său, au fost acceptate şi reflectate în sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

(recomandărilor) la prezentul proiect.

11. Constatările altor expertize

Nu se aplică.

MINISTRU Viorica DUMBRĂVEANU

https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
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