LEGE
pentru modificarea unor acte normative

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 literele q) și r) cu următorul cuprins:
„q) veteranii de război;
r) participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl.”
alineatul (9) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
„g1) organele administrativ-militare teritoriale – pentru categoriile indicate la
alin. (4) lit. q) și r);”
articolul se completează cu alineatul (92) cu următorul cuprins:
„(92) Prin derogare de la alin. (4) și (9), acordarea/suspendarea statutului de
persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistența medicală pentru
persoanele asigurate menționate la alin. (4) lit. j), ce au atins vârsta standard de
pensionare conform legislației naționale, dar beneficiază de pensie din partea altui
stat, se va efectua de către asigurător în baza cererii și a documentelor confirmative.”
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
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lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl decedaţi, sau ai persoanelor
cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate – 500 de lei. Dreptul la alocaţia lunară
de stat îl are soțul/soția care s-a aflat în relaţie 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 publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. I care vor intra în vigoare
la 1 ianuarie 2021.
(2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce
actele sale normative în concordanță cu aceasta.
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