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În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi
art.
47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 190 din 08.05.
2003 cu
privire la veterani.

Anexe:
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Proiect

LEGE
cu privire 1a inodificarea şi completarea
Legii nr.

190

din

08.05.2003

cu privire Ia veterani

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Articolul 6 alin. (2) se completează cu lit. “e) copii de război."
Articolul 9 se expune într-o redacţie nouă: “Veterani ai muncii sunt considerate
persoanele care au fost decorate cu ordine, medalii şi insigna “Veteran ai muncii"
sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei
U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi au realizat o vechime în muncă
necesară pentru stabilirea pensiei de vîrśtă".
După articolul ii se introduce un articol nou 111 cu următorul conţinut: “Articolul 111. Copii de război
Copii de război sunt considerate persoanele, cetăţenii Republicii Moldova, care la
sfîrşitul celui de-al II-lea Război Mondial (2 septembrie 1945) au avut vîrsta mai
mică de 18 ani."
Articolul 14 alin. (i) lit. c) va avea următorul conţinut: „c) o călătorie (tur-retur)
pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale
c.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani sau o compensaţie nominativă pentru călătoria cu transportul urban,
suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de
reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice Iocale din contul bugetului
respectiv. De acest drept beneficiază şi persoana care o însoţeşte. Prevederea în
cauză nu se extinde asupra persoanelor specificate la art. 7 alin. (2) pct. i) lit.g);"
La articolul 14 alin. (i) lit. g) se expune într-o redacţie nouă: “g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la un an, în
condiţiile stabilite de Guvern. De acest drept beneficiază şi persoana care o
însoţeşte. Prevederea în cauză nu se extinde asupra persoanelor specificate la art.
7 alin. (2) pct. i) lit. g);"
Articolul 14 p. (i) lit. i) se expune intr-o redacţie nouă: “i) asigurare gratuită
cu proteze, inclusiv ortopedice, cîrje, articole protetico-ortopedice, cărucioare,
aparate auditive şi implanturi cardiace;"
Articolul 15 alin. (i) lit. c) va avea următorul conţinut: „c) o călătorie (tur-retur)
pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale
c.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani sau o compensaţie nominativă pentru călătoria cu transportul urban,
suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de
reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale din contul bugetului
respectiv. De acest drept beneficiază şi persoana care însoţeşte o persoană cu
dizabilităţi severe. Prevederea în cauză nu se extinde asupra persoanelor specifi
cate la art. 7 alin. (2) pct.1) lit.g);"

8.
9.
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La articolul 15 alin. (i) se introduce o literă nouă fl) cu următorul cuprin “f1)
s:
servicii de protezare dentară pentru veteranii celui de-al Doilea război
mondial,
în Iimita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern
;"
Articolul 15 alin. (i) lit. g) se expune intr-o redacţie nouă: g) bilete
de tratament
sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministeru
lui Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere
, în locul
biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la la un an,
în condiţiile
stabilite de Guvern. De acest drept beneficiază şi persoana care o însoţeş
te. Prevederea în cauză nu se extinde asupra persoanelor specificate la
art. 7 alin. (2)
pct. i) lit. g);"
La articolul 15 alin. (i) lit. h) se exclude.
Articolul 15 alin. (i) lit. i) se expune intr-o redacţie nouă: “i) asigu
rare gratuită
cu proteze, inclusiv ortopedice, cîrje, articole protetico-ortopedice
, cărucioare,
aparate auditive şi implanturi cardiace;"
La articolul i6 alin. (i) se întroduce o literă nouă a1 cu următorul
conţinut: “a1)
alocaţii lunare de stat în mărimea de 100 lei;"
La articolul i6 alin. (i) lit. c) se expune intr-o redacţie nouă: “c) bilete
de tratament sanatorial, cu excepţia persoanelor angajate şi a celor care
desfăşoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, o dată la trei ani în centr
ele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţie Sociale şi în
alte instituţii de
acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern. Acest drept se extinde
şi asupra persoanelor care au realizat o vechime îri muncă necesară pentru stabi
lirea pensiei
de vîrstă şi care nu cad sub incidenţa articolului
9;"
Articolul i6 alin. (i) lit. d) se expune intr-o redacţie nouă: “d)
asigurare gratuită
cu proteze, inclusiv ortopedice, cîrje, articole protetico-ortop
edice, cărucioare,
aparate auditive şi implanturi cardiace;"
După articolul i7 se introduce un articolul nou 171 cu următorul
conţinut:
“Articolul 171. Măsurile de protecţie socială a copiilor de război
(i)

Copii de război au dreptul la:

a) alocaţii lunare de stat în mărimea de ioo lei;
b) o călătorie gratuită tur-retur pe an cu transportul feroviar
sau auto de pasageri sau o compensaţie nominativă pentru călătoria cu trans
portul urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se
acordă la locul de
reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale din
contul bugetului respectiv. Prevederea în cauză nu se extinde asupra perso
anelor specificate la art. 7 alin. (2);
c) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urba
n de pasageri (cu excepţia taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepţ
ia taximetrelor),
iar în localităţile săteşti în limitele unităţii administ
rativ-teritoriale respective, precum şi cu transportul feroviar sau auto pe rutele subu
rbane;
d) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
e) asistenţă medicală în conformitate cu volumul asistenţei
medicale prevăzute
în Prograrnul unic al asigurări obligatorii de asistenţă medica
lă şi la asigurare
cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea
diagnosticului
definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli
oncologice malig
ne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat,
fenilchetonurie, sta
re după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcoma
nie şi toxicomanie,
conform programelor de stat prioritare;
—

f) bilete de tratament sanatorial, cu excepţia persoanelor angajate
şi a celor care
desfăşoară activitate de antreprenoriat de diferite forme, o dată la
trei ani în
centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţie
Sociale şi
în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de trata
ment, la o
compensaţie bănească o dată la trei ani, în condiţiile stabilite de Guvern
;
g) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitar
e;
h) asigurare gratuită cu proteze, inclusiv ortopedice, cîrje, articole
proteticoortopedice, cărucioare, aparate auditive şi implanturi cardiace;
i) indemnizaţie pentru încapacitate temporară de muncă conforrn
legislaţiei în
vigoare;
j) plasare prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure la deservirea
la domiciliu;
k) prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială
, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de
exploatare a
spaţiului locativ şi în transportul interurban;
1) concediu de odihă în perioada convenabilă, precum şi la conc
ediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;
m) asigurarea accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau
în complexele
sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;
n) vizitarea gratuită a Muzeului Naţional de Arte Plastice, Muzeului
Naţional de
Istorie, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeu
lui Armatei Naţionale;
o) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcţie a locu
inţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare
şi deservire
tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumico
le, la
achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individ
uale şi
căsuţe de vară;
p) prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusi
v la instalarea telefonului cu o reducere a taxei de 20%, achitarea
plăţilor de
abonament telefonic şi pentru convorbiri locale cu o reducere de
50%;
q) reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul prop
rietarilor acestora.
—

r) indemnizaţie în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern
;
(2) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prev
ăzute la alin. (i) lit. a), f), 1)
şi i) vor fi suportate din bugetul de stat. Cheltuielile legate
de acordarea
prestaţiilor prevăzute la alin. (i) lit. a) vor f suportate din mijloacele
Fondului de
susţinere social a populaţiei.
(3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (i) lit. c)
(parţial) şi u) (parţial) vor fi suportate din bugetele administ
rative teritoriale.
(4) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (i) lit.j), n), şi
t)
vor fi suportate din bugetul asurărilor sociale de stat, iar în cazuril
e prevăzute de
lege de la bugetul de stat.
(5) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin. (i) lit g) sînt suportate de
la
bugetul de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.
(6) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.
(i) lit. d), s) şi v)
vor fi suportate de patroni sau furnizori de servicii.
-

—

(7) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă
nedica1ă, a prestaţiilor prevăzute la alin. (i) lit. f) vor fi suportate de la bugetu
l
de stat."

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea

Legii nr. 190 din 08.05.2003 cu privire la veterani
Actualmente Legea cu privire la veterani stabi1ete unele măsuri de
protecţie
socială pentru veterani i invalizi de război, însă în mod diferit. Precizăm
că în prezent
mai sunt în viaţă peste 500 de persoane, care au participat la cel de-al Doilea
Război
Mondial. Astfel, proiectul de lege propus le uniformizează.
Copilăria oamenilor născuţi pînă la 2 septembrie 1945 a coincis cu evenim
entele celui de-al doilea Război Mondial. După sfîritu1 acestuia au urmat ani grei
de foamete, muncă asiduă pentru restabilirea ţării. Acum aCeti oameni au vîrsta
între 73 i
91 de ani, iar cifra totală ajunge pînă Ia 135 mii de persoane.
Mulţi din ei au atins vîrsta de pensionare pînă în anul 1999. Din păcate, mărimea pensiilor respec
tive nu a
fost supusă valorizării i este cea mai mizeră în sistemul naţional de asigura
re cu pensii. Potrivit datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), de la începu
tul anului 2018, în Republica Moldova sunt înregistraţi 533 de mii de persoane
pensionate
pentru limita de vârstă (19% din totalul populaţiei). Dintre acetia doar
144 de niii
(27%) au o pensie ce acoperă minimul de existenţă de
1566 de lei. Astfel, restul 73%
din numărul total de vârstnici au o pensie ce nu asigură cel puţin coşul
minim de consum. Deşi pensia vârstnicilor a fost majorată în ultimii ani, preţul sporit
la serviciile
comunale, medicamente şi produsele alimentare afectează buzunarul
şi sănătatea pensionarilor, iar fiecare lună devine un concurs de supravieţuire pentru
ei.
Proiectul de lege în cauză propune completarea Legii cu privire la veteran
i cu o
nouă categorie de beneficiari copii de război în vederea garantării
persoanelor, care
vor deţine acest statut unei susţineri financiare suplimentare din partea
statului i a
dreptului la unele măsuri de protecţie socială în special asistenţă priorita
ră în instituţiile medicale, sociale i culturale.
Mulţi din aceti oameni fac parte din categoria de veterani de război şi
persoane
asimilate participanţilor la război i anume militarii care şi-au satisfă
cut serviciul în
subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare,
care în timpul
celui de-al Doilea război mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă
se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au activat în detaşam
entele de partizani; angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne
şi ai organelor
securităţiide stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea
război mondial
au ocupat funcţii conform statelor în subunităţi, unităţi militare,
state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active; persoanele care în
timpul celui de-al
doilea război mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţi
lor militare, statelor majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii (discip
oli) ai regi
mentului sau elevi marinari; persoanele care în timpul celui de-al doilea
război mon
dial au participat la acţiunile militare împotriva Germaniei fasciste
desfăşurate pe teri
toriile altor state, af1îndu-se în componenţa detaşamentelor de
partizani, în alte for
maţiuni antifasciste; militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retrage
re), şi angajaţii
civili, decoraţi cu ordine şi medalii pentru serviciu militar impeca
bil, care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945
în unităţi militare,
instituţii militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte
din armata acti—

vă; persoanele care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioad
a blocadei (8 septembrie 1941 27 ianuarie 1944), decorate cu insigna “Locuitor
al oraşului
Leningrad în blocadă" sau cu medalia “Pentru apărarea Leningradului";
persoanele
decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii
celui de-al
Doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941
mai
1945 au lucrat în spatele
9
frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile
temporar
ocupate ale fostei U.R.S.S.; persoanele antrenate de organele puterii locale
Ia strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor
în anii celui de-al Doilea război mondial; foştii deţinuţi ai lagărelor de concentrare, ghetou
rilor
şi altor locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei, în
perioada
célui de-aI Doilea război mondial.
Toţi aceti cetăţeni deja beneficiază de anumite înlesniri i indemnizaţii
cum
sunt: acordarea alocaţiilor lunare, asigurarea totală sau parţială cu medicamente,
servicii de protezare i tratament sanatorial, alte măsuri de protecţie socială.
Veterani i
invalizi de război beneficiază prioritar de servicii de telefonie, de înscrie
rea prioritară
în cooperativele de construcţie a locuinţelor i exploatarea garajelor
colective. De
asemenea, această categorie de persoane beneficiază de reduceri la plata
impozitului
pe casă, teren sau transport. Au înlesniri pentru deplasarea în transpo
rtul public.
Unele autorităţi ale administraţiei publice locale oferă ajutor material
i social din
bugetele locale. Statul asigură organizarea funeraliilor gratuite.
Prin proiect se propune lărgirea noţiunii de “Veteran ai muncii" i include
rea în
această categorie a persoanelor, care sunt decoraţi cu insigna “Veteran
ai muncii" i
asigurarea acestora cu o alocaţie lunară de stat.
-

-
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