NOT INFORMATIV
la proiectul Hot rârii Guvernului “Cu privire la aprobarea modific rilor i
complet rilor ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului”
Condi iile ce au impus elaborarea proiectului legii:
Prezentul proiect a fost elaborat întru realizarea Planului de ac iuni pe anul
2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologic a
guvern rii (e - Transformare), aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 44 din
26.01.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28, art.65),
Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015, aprobat prin
Hot rîrea Guvernului nr. 797 din 26.10.2012 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr.229-233, art.861) precum i în vederea racord rii cadrului
normativ la prevederile cadrului legislativ în vigoare.
Principalele prevederi ale proiectului:
În sec iunea I din proiectul Modific rilor i complet rilor se propune
completarea Anexei nr.1 la Hot rîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 “Cu
privire la crearea Sistemului de telecomunica ii al autorit ilor administra iei
publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013). Astfel,
includerea Companiei Na ionale de Asigur ri în Medicin în „Lista organelor
centrale de stat i a autorit ilor administra iei publice, asigurate cu serviciile
Sistemului de telecomunica ii al administra iei publice” va asigura solu ionarea
problemei conect rii Companiei la resursele întreprinderii de Stat „Centrul
Resurselor Informa ionale de Stat „Registru” i Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat prin intermediul CTS precum i acord rii accesului la resursele informa ionale
proprii prin re eaua optic guvernamental .
În sec iunea II din proiect se propune modificarea i completarea Hot rîrii
Guvernului RM nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte
normative” prin aducerea în concordan a prevederilor actului normativ în cauz
cu prevederile actelor legislative în vigoare.
1) În contextul atribuirii prin lege (Legea nr.37 din 07.03.2012 pentru
modificarea i completarea unor acte legislative) a executorilor judec tore ti la
categoria de pl titori ai primelor de asigurare obligatorie de asisten medical în
sum fix , în textul Regulamentului privind modul de completare, eliberare i
eviden a poli elor de asigurare obligatorie de asisten medical (Anexa nr.1 la
Hot rîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006), se propune a fi substituite cuvintele
„notarii publici i avoca ii” cu cuvintele „notarii publici, executorii judec tore ti i
avoca ii”.
La punctul 1 din Regulamentul, se propune excluderea Hot rîrii Guvernului
nr. 411, deoarece acest act normativ a devenit caduc.
Deoarece Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigur rii
obligatorii de asisten medical reglementeaz condi iile acord rii asisten ei
medicale pentru fiecare tip de asisten
i servicii prestate în cadrul asigur rii
obligatorii de asisten medical (Hot rîrea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu
privire la aprobarea Programului unic al asigur rii obligatorii de asisten
medical ), se propune completarea men ionat la punctul 4 litera b).

Completarea punctului 6 cu un alineat nou se propune în vederea excluderii
unor divergen e ce in de atribuirea concomitent a notarilor publici, executorilor
judec tore ti i avoca ilor la categoriile de persoane asigurate din contul statului,
astfel stabilind prioritatea categoriei conform c reia se elibereaz /activeaz poli a
de asigurare.
Litera g) din punctul 13 se propune a fi expus în redac ie nou , astfel
cîndu-se corelare cu prevederile Hot rîrii Guvernului nr.1004 din 26.12.2011
prin care a fost completat Hot rîrea Guvernului nr.906 din 24.09.2010 „Privind
crearea i activitatea comisiilor pentru examinarea adres rilor cet enilor
Republicii Moldova domicilia i în localit ile din stînga Nistrului (Transnistria) i
localit ile limitrofe frontierei administrative din categoriile pentru care calitatea de
asigurat o are Guvernul”.
Avînd în vedere c agen iile teritoriale ale CNAM elibereaz poli ele de
asigurare persoanelor asigurate din contul statului numai în baza listelor prezentate
de c tre institu iile abilitate cu dreptul de a duce eviden a acestor categorii de
persoane, se propune completarea cu un punct nou 151 care prevede posibilitatea
eliber rii/activ rii, de c tre agen iile teritoriale ale CNAM, a poli elor persoanelor
asigurate de Guvern în cazurile de urgent major ce amenin via a sau
integritatea corporal a persoanei la prezentarea actelor ce confirm statutul de
persoan asigurat de Guvern (adeverin a de pensionar, certificat de invaliditate
etc.).
În contextul prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.1593-XV din
26.12.2002 cu privire la m rimea, modul i termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical , se propune completarea punctului 17
cu un alineat nou ce prevede modalitatea de activare a poli ei de asigurare în cazul
achit rii primei de asigurare în sum fix (la momentul cînd banii au ajuns la
contul CNAM).
În temeiul Planului de ac iuni pe anul 2012 pentru implementarea
Programului strategic de modernizare tehnologic a guvern rii (e - Transformare),
aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012, se propune completarea
Capitolul II din Regulament cu o sec iune nou D. „Eliberarea i eviden a poli elor
de asigurare în sistemul e-CNAM”. Aceste prevederi vor permite angajatorilor i
institu iilor abilitate ale Republicii Moldova responsabile de eviden a nominal a
categoriilor de persoane neangajate asigurate din contul statului, prezentarea online a listelor de eviden nominal a persoanelor asigurate angajate i persoanelor
neangajate asigurate din contul statului cu aplicarea semn turii digitale i primirea
spunsului semnat digital de e-CNAM privind acceptarea listelor men ionate.
Astfel, aprobarea acestor reglement ri, vor scuti angajatorii i institu iile
responsabile de prezentarea listelor în scris (pe hîrtie), ceea ce va duce la
simplificarea procedurii de prezentare a listei precum i va reduce din
suprasolicitarea agen iilor teritoriale ale CNAM.
2) În scopul eficientiz rii controlului achit rii primelor de asigurare
obligatorie de asisten medical în sum fix , se propune completarea pct.3 din
Regulamentul privind controlul achit rii primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical în sum fix (anexa nr.2 la HG nr.1015 din 05.09.06) cu dou
litere noi a1) i a2), care prev d obligativitatea prezent rii de c tre Ministerul

Justi iei a listelor notarilor publici, executorilor judec tore ti i avoca ilor,
indiferent de forma juridic de organizare a activit ii, care au ob inut licen în
modul stabilit de lege, i Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Poli iei de
Frontier a listelor cet enilor Republicii Moldova care au traversat frontiera de
stat, deoarece anume aceste structuri au obliga ia de a duce eviden a acestor
categorii de persoane (punctul 5 alin.7) lit.d) din Regulamentul privind organizarea
i func ionarea Ministerului Justi iei, aprobat prin HG nr.736 din 03.10.2012 i
art.6 lit.d) din Legea cu privire la Poli ia de Frontier , nr.283 din 28.12.2011).
În acest sens, pentru identificarea i eviden a achit rilor efectuare de c tre
notarii publici, executorii judec tore ti i avoca i este nevoie de codul de
identificare (IDNP) a persoanei fizice. Totodat , avînd în vedere c un num r
impun tor de notari publici, executori judec tore ti i avoca i achit prima de
asigurare în sum fix prin transfer de pe contul cabinetelor sau a birourilor
asociate, pentru identificarea acestor persoane este nevoie i de num rul de
înregistrare (IDNO) a cabinetelor sau a birourilor asociate de la contul c ruia a fost
achitat prima de asigurare în sum fix .
De asemenea, impunerea obligativit ii Poli iei de Frontier de a prezenta
listele cet enilor Republicii Moldova care au traversat frontiera de stat este
generat de lipsa unei eviden e certe a persoanelor plecate peste hotarele rii care
induce la o eviden eronat în procesul de încasare a datoriilor fa de fondurile
asigur rii obligatorii de asisten medical .
În scopul ob inerii unei informa ii complexe ce ine de eviden a persoanelor
fizice i juridice care desf oar activitate de întreprinz tor, altele decît cele
înregistrate la Camera Înregistr rii de Stat (titularii patentelor de întreprinz tor,
persoanele fizice i juridice înregistrate de prim rii, ONG-uri i de in torii de
coduri fiscale de tip vechi (6 cifre)) se propune de substituit cuvintele ”pentru
titularii patentelor de întreprinz tor” cu „pentru persoanele fizice i juridice,
incluse în Registrul Fiscal de Stat” în care se include informa ia men ionat mai
sus care ar permite CNAM o eviden veridic a acestor categorii de persoane.
În acest context, se propune si completarea cu punctul 31, care prevede
modul de prezentare de c tre institu iile responsabile a listelor i anume în baza
acordurilor încheiate între CNAM i institu iile responsabile.
Fundamentarea economico-financiar
Sub aspect financiar - economic implementarea Hot rîrii de Guvern nu va
necesita cheltuieli suplimentare, avînd în vedere c mecanismul în domeniul
asigur rilor obligatorii de asisten medical este deja stabilit.
Rezultatele scontate:
Aprobarea cît mai urgent a proiectului în spe va crea condi ii optimale
pentru implementarea i aplicarea sistemului e-CNAM, precum i va optimiza
realizarea obiectivelor i principiilor sistemului asigur rii obligatorii de asisten
medical .
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