LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1591-XV
din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială
suplimentară a unor beneficiari de pensii,
stabilite în sistemul public de asigurări sociale
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială
suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări
sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 6), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
,,Legea privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și
a unor categorii de populaţie”.
2. Legea se completează cu articolele 12, 13 şi 14 cu următorul cuprins:
„Art. 12. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, o alocaţie lunară de stat
beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, domiciliaţi
în comunele Fîrlădeni, Corjova și în satele Varniţa, Hagimus.
Art. 13. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, o alocaţie lunară de stat
femeilor cu vîrsta cuprinsă între 55 şi 57 de ani şi bărbaţilor cu vîrsta cuprinsă între
60 şi 62 de ani care la 1 ianuarie 2014 au domiciliul în comunele Cocieri, Corjova,
Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în satele Copanca, Doroţcaia, Pîrîta,Varniţa,
Hagimus şi nu beneficiază de pensii stabilite de administrația de la Tiraspol.
Art. 14. – Se stabilește, începînd cu 1 iulie 2014, o alocație lunară de stat
beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu
excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces,
domiciliaţi în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Molovata Nouă, Fîrlădeni şi în
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satele Copanca, Doroţcaia, Pîrîta,Varniţa, Hagimus .”
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Cuantumul alocaţiilor lunare de stat prevăzute la art. 1, 11, 12 13 şi
14 se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2014, în funcţie de categoria beneficiarilor,
după cum urmează:
1) beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă – 550 de lei;
2) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
a) de gradul I – 550 de lei;
b) de gradul II – 375 de lei;
c) de gradul III – 275 de lei;
3) beneficiarilor de pensii de urmaş – 550 de lei pentru fiecare urmaş;
4) femeilor cu vîrsta cuprinsă între 55 şi 57 de ani şi bărbaţilor cu vîrsta
cuprinsă între 60 şi 62 de ani – 550 de lei;
5) beneficiarilor de alocații sociale de stat din rîndul persoanelor cu
dizabilități, persoanelor cu dizabilități din copilărie și copiilor cu dizabilități cu
vîrsta de pînă la 18 ani:
a) cu dizabilităţi severe – 550 de lei;
b) cu dizabilităţi accentuate – 375 de lei;
c) cu dizabilități medii – 275 de lei;
6) beneficiarilor de alocații sociale de stat din rîndul persoanelor vîrstnice –
500 de lei;
7) beneficiarilor de alocații sociale de stat din rîndul copiilor care au pierdut
întreținătorul – 550 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi,
cuantumul alocației lunare de stat se dublează.”
4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Pentru asigurarea executării prezentei legi, Guvernul va prezenta
Parlamentului, în termen de o lună, propuneri privind modificarea Legii bugetului
de stat pe anul 2014 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2014.
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