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RegulamentLrl

Parlamentului, se inainteazdcu titlu de iniliativa legislativa proiectul de lege pentru
modificarea Legii fondurilor asigurdrii obligatorii de asistenld rnedicala pe arrLrl
2015 nr.74 din 12.04.2015.

Anexd:
1. Proiectul de lege pentru moditicarea Legii fbndurilor asigurdrii obligatorii
de asistenla medicala pe anul 2015 nr. 71 din 12.04.2015.

2. Nota infbrmativd la proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor
asigurdrii obligatorii de asistenld rnedicala pe a.nul 2015 nr. 74 din 12.04.2015.
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LEGE
pentru modificarea qi completarea Legii fondurilor asiguririi obligatorii
de asisten{i medicala pe anul20l5 nr. 74 din 12.04.2015

Parlamentul adoptd prezenta lege organicd..

Articol unic. - Legea tbndurilor asigurerii obligatorii de asisten{d medicala pc
anul 2015 nr.74 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldov'a.
2015, nr.102-104, ar1.i76 din 28.04.2015) se modifica dupa cum urmeazd:
1. La arlicolul 5, cifra "l000" se substituie cu cifra "1l00".
?. Prezenta Lege se pune in aplicare de la 1 iulie 201 5.

Preqedintele Parlamentului

NOTA INFORMT\TM
la proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asiguririi
obligatorii de asisten{i medicala pe anul 2015
nr.74 din 12.04.2015

Prezentul proiect de lege are ca scop rajustarea veniturilor salariale 1lc
angajalilor instituliilor medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurirrilgrc,bligatorii de asistenla medicald prin majorarea. salariului tarifar pentru categoria I
ctre calificare prevdzutd pentru aceqti angajafi, care in conformitate cu Legea nr.
1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea oblligatorie de asistcnfri
medicali, se stabile;te anual prin legea fa'ndurilor asiiqurdrii obligatorii ,lr,
asistenld medicald, in funclie de posibilitdlile -financiare al,z fondurilor asigtu.r"rt.ii
c,bligatorii de asistenld medicald Astfel, se prlspune modificarea ar1.5 al Legii

fondurilor asigurdrii obligatorii de asistenfi medicala pe anul 2015 nr. 71
din 12.04.2015 prin majorarea salariului tarittLr pentru categoria I de calificare clc

la 1000 de lei pind la 1100 lei.
Necesitatea majordrii propuse este condilionatd de mrli mulli f'actori, printrc
care: revizuirea in mai curent de cdtre Banca NalionalS a Moldovei a prognozci
privind rata anuald a inflaliei pentru anul 2015 aceasta trind majoratd pina la
8,15o , fala de 5,8o anterior, precum qi majorarea recentii a tarifelor la energia
electrica qi gazele naturale livrate consumatorilor finali. Factorii menfiona[i aLr
determinat diminuarea valorii reale a veniturilor salariale, in timp ce valoarca
nominald a salariului taritbr pentru categoria I de calitjcare a rdmas la nivelul
a.nului precedent, ultima modif-rcare f-rind operatd la 1 iulie 2014. Drepr sursd cJe
finantare a acestor majordri salariale ar putea servi veniturile totale ale tbndurilor
asigurdrilor obligatorii de asistenld medicalS pe anul 2015, care sint in crestere cu
peste 10,9 la sutd fa16 de anul precedent.
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