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SUMAR LEGISLATIV 

Monitorul Oficial nr. 21-24 (4059-4062) din 27.01.2012 
 
1. LEGI, HOTĂRÎRI ALE PARLAMENTULUI, DECRETE ALE 

PREŞEDINTELUI 
 
1.1. LEGEA NR. 233 DIN 01.12.2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI 

COMPLETAREA LEGII METROLOGIEI NR. 647-XIII DIN 
17.11.1995 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/789/Default.aspx    
Scopul principal al legii a fost armonizarea Legii metrologiei nr. 647-
XIII din 17.11.95 cu cerinţele internaţionale (Legea metrologiei D1 
OIML E:2004), Astfel:. 

1.1.1. În articolul 11 „Termeni de specialitate ” au fost actualizaţi şi s-au 
efectuat completări cu termeni noi, în conformitate cu Vocabularul 
Internaţional de Metrologie – termeni de bază şi generali (VIM 3 
E:2008) elaborat de Organizaţia Internaţională de Metrologie 
„Convenţia Metrului”. 

1.1.2. Articolul 12 „Infrastructura Naţională de Metrologie” a fost actualizat 
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 04.04.2008 
(Monitorul Oficial nr.74-75/478 din 11.04.2008) privind acţiunile de 
reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administraţiei 
publice. 

1.1.3. În Articolul 2 „Administrarea în domeniul metrologiei” s-au efectuat 
concretizări, redactări la funcţiile Autorităţii Centrale de Metrologie 
(ACM) şi ale Institutului Naţional de Metrologie în scopul de a 
exclude dublările. Conform cerinţelor D1 OIML E:2004, funcţiile de 
supraveghere a ONM şi încheiere a acordurilor cu alte ţări privind 
recunoaşterea reciprocă a rezultatelor măsurărilor, ţin de competenţa 
ACM şi necesita a fi realizate de către autoritatea în cauză. 

1.1.4. Articolul 15 s-a completat cu trei alineate noi referitor la desemnare. 
Prevederea de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea 
verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale şi pentru 
efectuarea de măsurări oficiale de către ACM a fost preluată din legea 
metrologiei D1 OIML E:2004. 

1.1.5. Articolul 29 s-a completat cu un alineat nou în conformitate cu 
cerinţele acordurilor interstatale la care Republica Moldova este parte 
semnatară. 

 
1.2. LEGEA NR. 261 DIN 19.12.2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI 

COMPLETAREA LEGII NR. 22-XVI DIN 19.12.2007 PRIVIND 
ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE ŞI 
ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/967/Default.aspx  
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În scopul reducerii duratei şi costului eliberării documentelor de 
autorizare Parlamentul a aprobat Legea 220-XVI din 19.10.2007 
„Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali”, ce prevede reducerea numărului de 
documente necesare de prezentat şi a termenului înregistrării, precum 
şi utilizarea „ghişeului unic”.  Totuşi, legea sus-menţionată a fost 
aprobată fără avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) şi, 
ca urmare, nu s-a ţinut cont de specificul constituirii şi funcţionării 
participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, precum şi de 
procedura modificării capitalului social al societăţilor pe acţiuni. Or, 
CNPF pentru eliberarea unei autorizaţii participanţilor profesionişti la 
piaţa financiară nebancară în sensul înregistrării de stat solicită un set 
de documente mai larg decît cel prevăzut de Legea nr. 220-XVI din 
19.10.2007 (aceste documente trebuie să permită verificarea situaţiei 
financiare a fondatorilor, legalitatea surselor depuse în capitalul social, 
respectarea cerinţelor faţă de acţionarii semnificativi şi persoanele cu 
funcţii de răspundere ale participanţilor profesionişti). La fel, CNPF 
verifică respectarea unor cerinţe specifice pentru participanţii 
profesionişti la piaţa financiară nebancară în cadrul procedurii de 
reorganizare şi de modificare a statutului.  
Astfel, aprobarea de către Parlament a Legii de modificare a Legii nr. 
220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor 
juridice şi a întreprinzătorilor individuali” (care reflectă specificul 
înregistrării de stat a participanţilor profesionişti la piaţa financiară 
nebancară) a fost condiţionată de necesitatea asigurării concordanţei 
între prevederile acesteia şi prevederile actelor legislative din 
domeniul financiar, anume: 

- art.42 alin. (5), art. 93 alin. (9) din Legea nr. 1134-XII din 02.04 1997 
„Privind societăţile pe acţiuni”; 

- art. 20 alin. (2), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 
„Cu privire la asigurări”; 

- art. 26 alin. (4), art. 27 alin. (2), art. 47 alin. (1) din Legea asociaţiilor 
de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007; 

- art. 8, lit. c) şi q) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind  
Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.  
Legea aprobată a avut ca suport juridic Legea nr. 279-XVI  din  
14.12.2007 pentru  modificarea  şi completarea  Legii nr. 235-XVI  din 
20 iulie 2006 „Cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activităţii de întreprinzător”, prin care s-a exclus aplicarea 
reglementărilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 asupra activităţii de 
întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi nebancar). 

 
1.3. LEGEA NR. 262 DIN 19.12.2011 PENTRU MODIFICAREA UNOR 

ACTE LEGISLATIVE 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/734/Default.aspx  
Necesitatea legii a fost dictată de cerinţa îmbunătăţirii cadrului legal 
existent în domeniul combaterii infracţiunilor de ordin economico-
financiar.Atît Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei (CCCEC), cît şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  
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(IFPS) şi Curtea de Conturi (CC) au relevat o problemă majoră a 
sistemului economico-financiar – evaziunea fiscală a întreprinderilor şi 
organizaţiilor calificate ca fiind „fantomă”. Spre exemplu, potrivit 
hotărîrii Curţii de Conturi nr.34 din 06.07.2009 cu privire la aprobarea 
Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare 
publice din exerciţiul bugetar 2008 activitatea doar a 25 de firme, a 
condiţionat trecerea unilaterală în cont a taxei pe valoare adăugată 
(TVA) în perioada anilor 2007 – 2008, în mărime de 889,9 milioane 
lei, aceşti bani în mod normal urmând să fie viraţi în bugetul de stat, 
dar nu trecuţi în cont. Urmare a activităţii dubioase a 4 firme 
„fantomă” neînregistrate ca plătitori de TVA şi care n-au avut 
procurări şi livrări de mărfuri, de la acestea au fost încasate mijloace 
băneşti în sumă de peste 1,9 miliarde lei, o parte din care au fost 
ridicate în numerar, iar altele – transferate peste hotarele ţării. 
Legea a luat în consideraţie practica legislativă din alte state, în care  
pedeapsa pentru asemenea infracţiuni este cu mult mai aspră pentru 
persoanele fizice şi juridice, decît în legislaţia penală a Republicii 
Moldova. Astfel, în România, art. 9 al Legii nr. 241 din 15 iulie 2005 
cu privire la prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, sancţiunile cu 
privire la evaziunea fiscală săvîrşite în scopul sustragerii de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale sunt de la 2 ani pînă la 8 ani privaţiune 
de libertate (subiecţi ai infracţiunii sînt atît persoanele juridice cît şi 
fizice). În Bulgaria, art. 256-257 Cod penal, pedeapsa pentru 
evaziunea contabilă este de la 1 an la 5 ani privaţiune de libertate, 
agravîndu-se la cele calificate (includerea în documentele contabile a 
unor date vădit denaturate sau care au cauzat daune deosebit de mari), 
pedeapsa fiind de la 2 ani pînă la 10 ani privaţiune de libertate. În 
Letonia, art. 218 Cod penal, evaziunea fiscală se pedepseşte pînă la 3 
ani privaţiune de libertate, iar pentru cauzarea în proporţii deosebit de 
mari 5 ani privaţiune de libertate. În Estonia, paragraful 3891 Cod 
penal, evaziunea fiscală se pedepseşte pînă la 5 ani privaţiune de 
libertate. În Belorusia, art. 234 Cod penal, pedeapsa pentru evaziunea 
fiscală este de la 3 ani pînă la 7 ani privaţiune de libertate. Prin urmare, 
autorii legii au reieşit din constatarea că legislaţia Republicii Moldova 
la acest capitol este destul de lejeră, deşi, Republicii Moldova i s-a 
adresat prin ciclul II de evaluare al Raportului de conformitate a 
Grupului de State împotriva corupţiei (GRECO), recomandarea de a 
prev edea sancţiuni adecvate la evaziunea fiscală, şi anume, înăsprirea 
pedepsei. 
În conformitate cu legea, plafonul valoric a noţiunii de “evaziune 
fiscală” a antreprenorilor dpdv al răspunderii penale a fost diminuat de 
la 2500 unităţi convenţionale (MDL 50000) la 1500 (30000), totodată 
sancţiunile pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor a fost majorate, 
atribuind aceste infracţiuni la categoria de mai puţin grave şi grave. 
 

1.4. LEGEA NR. 276 DIN 27.12.2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI 
COMPLETAREA UNOR ACTE LEGISLATIVE 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/991/Default.aspx   
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Obiectivul legii rezultă din angajamentele Republicii Moldova 
asumate prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 04.03.2011 cu privire la 
aprobarea Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării 
regimului de vize. Una din activităţile ce urmează a fi întreprinse de 
autorităţile moldoveneşti în contextul implementării Planului sus-
menţionate, se referă la Securitatea Documentelor, inclusiv asigurarea 
cu paşapoarte biometrice a cetăţenilor (inclusiv paşapoartelor 
diplomatice şi de serviciu cu date biometrice), în conformitate cu 
standardele ICAO şi ISO. 
Legea implementează două obiective, anume: 

1.4.1. principiul “o persoană – un document”, care presupune că fiecare 
persoană care are dreptul la paşaport diplomatic urmează a fi 
documentat separat. Legea urmăreşte excluderea practicii de reflectare 
a datelor şi fotografiei copiilor minori în paşapoartele diplomatice şi de 
serviciu şi ralierea la cerinţele generale în acest sens (din 01.01.2011 
pentru paşapoartele obişnuite această posibilitate a fost eliminată). 

1.4.2. asigurarea bazei juridice care ar permite Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene (MAEIE) de a preleva datele biometrice 
de la titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu. 
În conformitate cu legea, copiilor minori a părinţilor care au dreptul la 
paşaport diplomatic sau de serviciu, li se eliberează paşapoarte 
diplomatice sau de serviciu, cu date biometrice, de la naştere. Copiilor 
pînă la 12 ani datele biometrice nu li se prelevează. 

 
1.5. LEGEA NR. 3 DIN 15.01.2012 PENTRU MODIFICAREA ŞI 

COMPLETAREA ARTICOLULUI 4 DIN LEGEA NR. 289-XV DIN 
22.07.2004 PRIVIDN ÎNDEMNIZAŢIILE PENTRU 
INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ ŞI ALTE PRESTAŢII 
DE ASIGURĂRI SOCIALE 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/980/Default.aspx    
Obiectivul declarat al legii este reducerea cheltuielilor bugetului 
aferente la plata îndemnizaţiilor pentru concediile medicale (care au 
crescut de aproape 3 ori din 2006 (231,8 mln. MDL) pînă în 2010 
(598,2 mln. MDL), şi “mărirea responsabilităţii angajatorilor pentru 
reducerea cheltuielilor pentru incapacitate temporară de muncă” (este 
neclar cum angajatorii pot suporta în genere o asemenea 
responsbilitate, avînd în vedere că aceste cheltuieli nu depind nici de 
angajator şi în majoritatea cazurilornici chear de salariaţii care se află 
în condediu medical – n.n.). 
Prin legea comentată, s-a dispus ca plata pentru primele 4 
calendaristice de incapacitate temporară de muncă să fie suportată de 
angajator, şi doar începînd cu a 5-ea zi cheltuielile să fie suportate de 
stat (pînă la legea comentată angajatorul achita doar primele 2 zile 
calendaristice de concediu medical – n.n.). 
Măsura respectivă este de o legitimitate dubitabilă, avînd în vedere 
faptul că argumentele care au stat la baza legii sunt cel puţin 
discutabile, anume: 
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1.5.1. creşterea din 2006 pînă în 2010 a cheltuielilor aferente plăţilor 
îndemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă s-a datorat nu atît 
creşterii numărului de cazuri asigurate, cît circumstanţelor economice 
obiective, anume inflaţia anuală şi creşterea corespunzătoare a 
preţurilor. Autorii legii nu au prezentat statistica creşterii numărului de 
cazuri asigurate; totodată 

1.5.2. nu s-a ţinut cont de faptul că din 2006 în fiecare an ponderea 
contribuţiei angajatorilor în sistemul public de asigurări sociale (din 
contul cărora se achită îndemnizaţiile) doar a crescut. Astfel, povara 
respectivă asupra angajatorilor nu s-a diminuat, ci dimpotrivă, totodată 
suplimentar angajatorii au fost obligaţi să achite majoritatea cazurilor 
de concedii medicale (mai mult de jumătate din concediile medicale 
sunt de durată pînă la 5 zile calendaristice inclusiv), statul respectiv 
degrevîndu-se de asemenea responsabilitate. 
Adevăratul motiv care a stat la baza legii este de fapt necesitatea 
economiei mijloacelor publice în condiţiile recesiunii economice 
globale (legea conform autorilor va permite o economie anuală de 
aproape 73 mln. MDL), obligaţie impusă şi de partenerii externi 
(conform Memorandumului încheiat cu FMI în anul 2012 numărul de 
zile de concediu medical acoperit din contul angajatorului trebuie să se 
ridice pînă la 3 zile calendaristice). Autorii s-au inspirat şi din 
exemplele legislative ale ţărilor vecine (în Ucraina numărul zilelor de 
concediu medical achitat de angajator este de 5, în Slovacia – 10, în 
Romania – 7-17, în funcţie de numărul de angajaţi). 

 
1.6. LEGEA NR. 4 DIN 15.01.2012 PENTRU MODIFICAREA 

ARTICOLULUI 154 DIN LEGEA INSOLVABILITĂŢII NR. 632-
XV DIN 14.11.2001 
Fişa analitică a legii, care conţine proiectul iniţial şi nota explicativă, 
avizele comisiilor parlamentare de profil, evoluţia cronoligică de 
aprobare a proiectului etc. este disponibilă pe URL 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
61/LegislativId/980/Default.aspx    
Obiectivul declarat al legii este ajustarea legii la specificul 
insolvabilităţii întreprinderilor din sectorul utilităţilor publice, care – 
spre deosebire de alte sectoare ex. bancar, agricultură, asigurări, piaţa 
valorilor mobiliare etc. – nu beneficiază de un regim al insolvenţei 
particularizat la cerinţele specifice de funcţionare a sectorului vizat 
(ex. procedura planului, care în cazul acestor întreprinderi poate dura 
mai mult decît limita temporală de 3 ani prevăzută de lege; caracterul 
şi conţinutul mai complex al procedurii de reorganizare a acestor 
întreprinderi, comparativ cu altele, etc.). 
În conformitate cu legea, durata generală a procedurii planului, impusă 
acestor întreprinderi, a fost elevată de la 3 la 5 ani. 
În opinia noastră, motivul real al modificărilor a constituit riscul 
“privatizării”, adică preluării pentru datorii, de către fondatorii şi 
creditorii privaţi, a prestatorului monopolist de servicii de termoficare 
în capitală – SA “Termocom” – după expirarea la 05.02.2012 a 
termenului de 3 ani pentru completarea procedurii planului, precum 
sesizat în diverse surse media (ex. 
http://www.jurnal.md/ro/news/chirtoaca-atac-raider-la-termocom-
214519/).  
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2. HOTĂRÎRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE 
 
2.1. DECIZIA NR. 1 DIN 12.01.2012 PRIVIND CONTROLUL 

CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÎRII PARLAMENTULUI NR. 
266 DIN 23.12.2011 CU PRIVIRE LA REZULTATELE 
ALEGERILOR ORDINARE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE 
AL REPUBLICII MOLDOVA 
Prin decizia sa Curtea Constituţională (CC) a declarat 
neconstituţionale Hotărîrile Parlamentului nr. 266 din 23.11.2011 (cu 
privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcţia de Preşedinte al 
Republicii Moldova) şi nr. 287 din 28.12.2011 (pentru stabilirea datei 
alegerii repetate a Preşedintelui Republicii Moldova), urmare a 
sesizării nr. 37a/2011 din 26.12. 2012 depuse de deputatul independent 
Mihai Godea. 
CC a dat dreptate argumentelor autorului sesizării, precum că votarea 
în primul tur de către deputaţii Parlamentului RM, la şedinţa din 
23.12.1022, a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republiciii 
Moldova, cu demonstrarea buletinului de vot de către fiecare deputat, 
invalidează asemenea alegeri pe temeiul art. 78 alin. 1 a Constituţiei 
RM care prevede expres că „Preşedintele Republicii Moldova este ales 
de Parlament prin vot secret”. Or, în asemenea condiţii secretul votului 
nu este, conform deciziei comentate a CC, un „drept” al 
parlamentarilor, ci o obligaţie pozitivă impusă de norma art. 78 alin. 1 
a Constituţiei. 
Decizia comentată a trezit critici dure din partea opoziţiei 
parlamentare, care a calificat-o drept o acţiune concertată cu „scenariul 
Alianţei Pentru Integrare Europeană (AEI) de perpetuare a actului de 
guvernare” în lipsa unui preşedinte ales, şi a generat proteste 
organizate de partidele de opoziţie şi cele extraparlamentare, 
mediatizate pe larg (ex. http://www.publika.md/pcrm--ghimpu--lupu-
si-filat-au-curtea-constitutionala-atat-simultan--cat-si-pe-
rand_654781.html).  
 

3. HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI 
 
3.1. HOTĂRÎREA NR. 40 din 17.01.2012 CU PRIVIRE LA 

APROBAREA CONCEPŢIEI SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE 
SUPRAVEGHERE A CIRCULAŢIEI RUTIERE “CONTROLUL 
TRAFICULUI” 
Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 
traficului”, aprobat prin Hotărîrea sus-menţionată: 

3.1.1. este destinat pentru automatizarea procesului de depistare şi 
documentare a contravenţiilor administrative comise de conducătorii 
de autovehicule în traficul rutier (stabilirea proprietarului de vehicul 
după numărul de înmatriculare al acestuia, întocmirea în regim 
automatizat a documentelor de constatare a contravenţiilor depistate în 
traficul rutier în scopul expedierii contravenientului, după verificarea 
prealabilă de către operator) şi evidenţa achitării amenzilor, asigurarea 
formării suportului informaţional al activităţii organelor de drept şi 
altor autorităţi administrative centrale cu atribuţii în domeniul 
asigurării siguranţei traficului rutier, prin automatizarea unor funcţii 
efectuate de ele; 
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3.1.2. este intenţionat pentru a asigura suportul tehnico-material pentru 
realizarea atribuţiilor Ministerului Afacerilor Interne în calitate de 
organ central de specialitate responsabil de efectuarea controlului 
interdepartamental asupra respectării actelor legislative şi normative 
din domeniul circulaţiei şi siguranţei rutiere, la compartimentul 
dirijării, supravegherii şi controlului traficului rutier cu ajutorul 
mijloacelor de măsurare legalizate şi verificate metrologic;  

3.1.3. urmăreşte finalitatea excluderii factorului uman din procesul de 
depistare a contravenţiilor administrative comise în traficul rutier, 
respectiv, apariţia posibilelor fapte de corupţie în procesul 
documentării acestora; finalmente 

3.1.4. are menirea de a asigură acumularea şi evaluarea datelor statistice 
privind intensitatea fluxului de transport, numărul de autovehicule şi 
tipul acestora, pe sectoarele de drum supravegheate, în scopul 
fundamentării strategiilor de dezvoltare a ramurii transporturilor şi 
infrastructurii rutiere. 
Baza juridică a aplicării Sistemului este asigurată prin adoptarea 
Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 
octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-
6, art.15), care la art.438 alin.(8) prevede încheierea procesului-verbal 
de constatare în absenţa contravenientului, în cazul în care 
contravenţia din domeniul circulaţiei rutiere a fost constatată cu 
ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, după 
stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. 
Conceptul a prevăzut cerinţele tehnice minime faţă de componenta IT 
a acestuia (camerele de înregistrări video şi foto, unităţile de stocare şi 
procesare a informaţiei), cerinţe faţă de securitatea informaţională etc. 
Totuşi, hotărîrea nu prevede vre-un plan de acţiuni de implementare a 
măsurilor indicate în Concepţie, sau vre-o dată limită de implementare. 
 

4. ACTE ALE MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

 
4.1. ORDINULUI COMPANIEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN 

MEDICINĂ PRIVIND APROBAREA NORMELOR 
METODOLOGICE DE APLICARE ÎN ANUL 2012 A 
PROGRAMULUI UNIC AL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE 
ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
Prin ordinul sus-menţionat au fost aprobate condiţiile acordării 
asistenţei medicale pe ficare tip de asistenţă medicală (asistenţa 
urgentă prespitalicească, asistenţa primară, asistenţa stomatologică, 
asistenţa spitalicească etc.). 

 


