NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului a fost elaborat și se promovează de Casa Națională de Asigurări
Sociale
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Prezentul proiect de hotărîre de Guvern este elaborat în vederea aducerii actelor normative
ale Guvernului în concordanță cu prevederile Legii nr140/2018 cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative și Hotărîrii Guvernului nr.594 din 26.07.2017.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu contravine legislației Uniunii Europene
4 . Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Conform proiectului, se modifică Hotărîrea Guvernului nr. 937/2014 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, Nr. 345-351, art.1012) cu privire la aprobarea Statutului Casei
Naţionale de Asigurări Sociale şi Hotărîrea Guvernului nr.256/2006 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, Nr.51-54 art.336) privind aprobarea structurii şi efectivuluilimită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, după cum urmează:
se modifică noţiunea Casei Naționale de Asigurări Sociale;
se substituie următoarele cuvinte:
cuvîntul „Statutului” cu cuvintele „Regulamentului privind organizarea și funcționarea”
cuvîntul „Președinte” cu cuvintele „Director general”.
cuvîntul „Vicepreședinte” cu cuvintele „Director general adjunct”.
Pe tot parcursul textului se modifică cuvintele ”Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele ”Ministerul Sănătății, Muncii și
protecției Sociale”.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea modificărilor propuse nu necesită mijloace financiare suplimentare.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărîrii Guvernului se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea
acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul hotărîrii este plasat pentru consultare publică pe pagina oficială a Casei Naționale
de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md (compartimentul ”Transparență decizională”, și pe
www.particip.gov.md.
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