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pentru modificarea Legii nr. 
499/1999 privind alocațiile 
sociale de stat pentru unele 
categorii de cetățeni    
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Legea nr. 30/2018 modifică Legea nr. 499/1999 privind 
alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de 
cetățeni, în vederea majorării cuantumul alocației pentru 
unele categorii de persoane. 
 
În cuprinsul legii, textul „cuantumul pensiei minime 
indexate” se înlocuiește cu textul „cuantumul pensiei 
minime”.   
 
Potrivit noilor modificări, cuantumul alocației pentru 
persoanele cu dizabilități este majorat. Astfel, 
persoanelor cu dizabilități severe, accentuate și medii li 
se acordă o alocație în cuantum de 40% (anterior era de 
30%). Celor cu dizibilități severe, accentuate și medii 
din copilărie, precum și copiilor cu dizabilități severe, 
accentuate și medii cu vârsta de până la 18 ani li se 
acordă o alocație în cuantum de 100% (anterior era de 
80%).  
 
De asemenea, este schimbat cuantumul alocației pentru 
copii în cazul pierderii întreținătorului – de la 30% este 
mărit la 40%. Alocația persoanelor vârstnice se 
majorează – de la 15% la 20% din cuantumul pensiei 
minime pentru limită de vârstă. La fel, cuantumul 
alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere este 
ridicat – de la 75% la 80%. 
 
Legea prevede că pentru persoanele cu dizabilități 
severe, accentuate și medii din copilărie, precum și 
pentru copiii cu dizabilități severe, accentuate și medii 
cu vârsta de până la 18 ani, Casa Națională de Asigurări 
Sociale efectuează recalculul alocațiilor sociale de stat 
sus menționate începând cu data de 1 ianuarie 2018, de 
asemenea va asigura achitarea acestora.  
 
Data intrării în vigoare: 01.04.2018   
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=374887 

  
Constituționale nr. 5 din 
06.03.2018 privind excepția 
de neconstituționale a unor 
prevederi din art. 10 pct. 4 și 
pct. 5 din Legea nr. 845-XII 

La 24 ianuarie 2018, judecătorul Olga Ionașcu a depus 
la Curtea Constituțională excepția de 
neconstituționalitate, ridicată de avocatul Vitalie 
Carmanschi, în dosarul nr. 3-516/17. Obiectul excepției  
îl constituie textul „activității fără licență” din pct. 4 și 



din 3 ianuarie 1992 cu privire 
la antreprenoriat și 
întreprinderi   
 
Monitorul Oficial nr. 113-120 
din 06.04.2018 
 

textul „precum și care efectuează decontări în numerar 
și prin virament prin intermediari” din pct. 5 ale 
articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi.  
 
Autorul excepției pretinde că dispozițiile contestate sunt 
contrare articolelor 1 alin. (3), 21, 23 și 46 din 
Constituție. În motivare, acesta menționează că art. 10 
pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi prevede răspunderea pentru efectuarea 
decontărilor în numerar și prin virament prin 
intermediari, deși aceeași faptă este susceptibilă de 
răspundere și în baza art. 293 din Codul contravențional, 
care este o normă adoptată ulterior și care stabilește o 
sancțiune mai blândă. În felul acesta, autorul susține că 
prevederile contestate nu corespund exigenților de 
previzibilitate a legii, or, persoana nu poate să cunoască 
în baza cărei legi va fi sancționată, fapt care contravine 
art. 23 din Constituție. 
 
La fel, autorul afirmă că, spre deosebire de prevederile 
Codului contravențional, care permit individualizarea 
sancțiuni, ținându-se cont de toate circumstanțele 
atenuante și agravate, sancțiunea stabilită în art. 10 pct. 
5 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 
este una fixă, care se aplică în proporție de 10 la sută din 
sumele plătite. În acest sens, acesta menționează că, 
potrivit jurispundenței anterioare a Curții, în lipsa unor 
sancțiuni relativ determinate și a altor mecanisme de 
individualizare a sancțiunii, persoana nu are 
posibilitatea reală de a beneficia de o sancțiune 
echitabilă.  
 
În urma examinării, Curtea Constituțională constată că 
sancțiunea pentru efectuarea ilegală a plăților prin 
intermediari poate fi aplicată concomitent atât în temeiul 
Codului contravențional, cât și al Legii cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi. Această atrage atenție că 
legiuitorul nu a instituit nicio diferență între faptele care 
atrag răspunderea potrivit acestor două acte legislative, 
acestea fiind reglementate în mod paralel.  
 
Curtea Constituțională observă că art. 10 pct. 5 din 
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 
instituie amenda într-o formă absolut determinată. În 
același timp, sancțiunea care poate fi aplicată în temeiul  
art. 293 din Codul contravențional constituie o amendă 
de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei 
fizice, de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată 
persoanei cu funcție de răspundere sau o amendă de la 



240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei 
juridice.  
 
Astfel, Curtea reține că, în temeiul prevederilor art. 10 
pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi, instanța de judecată nu are posibilitatea de 
a individualiza sancțiunea, rolul său fiind redus la o 
simplă formalitate de validare a actului de constatare.   
 
Curtea reiterează că legiuitorul nu poate reglementa o 
sancțiune în așa fel, încât să lipsească instanța de 
judecată de posibilitatea de a o individualiza. Curtea 
menționează că limitarea rolului instanței lipsește de 
substanță garanțiile la un proces echitabil, consacrat de 
articolele 20 din Constituție și 6 din Convenția 
Europeană.   
 
De asemenea, se atrage atenție că prevederile legale 
contestate nu sunt redactate cu suficientă precizie, în așa 
fel încât să permită oricărei persoane să își corecteze 
conduita și să fie capabilă, cu consiliere adecvată, să 
prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecințele care pot 
apărea din acestea. Prin urmare, prevederile contestate 
induc incertitudine juridică, fiind astfel contrare și 
articolelor 1 alin. (3) și 23 alin. (2) din Constituție.  
 
În consecință, Curtea Constituțională admite parțial 
excepția de neconstituționalitate, iar textul „precum și 
care efectuează decontări în numerar și prin virament 
prin intermediari” și textul „sancțiuni pecuniare în 
proporție de 10 la sută din sumele plătite” din art. 10 pct. 
5 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 
sunt declarate neconstituționale. 
 
În partea referitoare la controlul constituționalității unor 
prevederi din art. 10 pct. 4, Curtea declară inadmisibilă 
excepția de neconstituționalitate, dat fiind faptul că 
există o hotărâre a Curții având ca obiect aceste 
prevederi. 
 
Data intrării în vigoare: 06.03.2018 
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374906 

  



Legea nr. 59 din 29.03.2018 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 126-132 
din 20.04.2018 
 

Legea modifică și completează Legea nr. 123/2010 cu 
privire la serviciile sociale și Legea asistenței sociale nr. 
547/2003, în vederea asigurării dezvoltării serviciilor 
sociale.   
 
În Legea  cu privire la serviciile sociale, la articolul 1, 
după noțiunea „servicii sociale” se introduce o noțiune 
nouă cu următorul cuprins: 
„pachet minim de servicii sociale” – un set de servici 
sociale specializate stabilit de către Guvern;”.  
 
De asemenea, art. 26, care conține prevederile generale 
privind finanțarea serviciilor sociale, se completează cu 
alineatul (11) cu următorul cuprins: 
„(11) Serviciile sociale din pachetul minim de servicii 
sociale se finanțează în limita mijloacelor Fondului de 
susținere a populației, în modul stabilit de către 
Guvern.”  
 
În Legea asistenței sociale, la art. 22 alin. (1), textul „de 
la bugetele unităților administrativ-teritoriale” se 
substituie cu textul „de la bugetele locale”, iar textul 
„fondurile republican și locale de susținere socială a 
populației” se substituie cu textul „Fondul de susținere 
a populației”. Astfel, acțiunile de asistență socială se 
finanțează de la bugetul de stat, de la bugetele locale, 
din Fondul de rezervă a populației, din donații, 
sponsorizări, precum și din contribuțiile beneficiarilor 
de asistență socială.  
 
Data intrării în vigoare: 20.04.2018  
 
Textul Legiii:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=375046  

 
Hotărârea Guvernului nr. 396 
din 25.04.2018 cu privire la 
modificarea punctului 1 din 
Hotărârea Guvernului nr. 165 
din 09.03.2010  
 
Monitorul Oficial nr. 133-141 
din 28.04.2018 
 

 

Hotărârea modifică punctul 1 din Hotărârea Guverului 
nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real, care este redat cu următorul 
cuprins: 
„1. Începând cu 1 mai 2018, cuantumul minim garantat 
al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, 
instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de 
proprietate și forma de organizare juridică, în 
continuare – unități) se stabilește în mărime de 15,44 lei 
pe oră, sau 2610 lei pe lună, calculat pentru un program 
complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.”   
 
Comparativ cu anul 2017, salariul a crescut cu 1,35 lei 
pe oră, sau cu 230 lei pe lună, calculat pentru un 



program complet de lucru în medie de 169 de ore pe 
lună.  
 
Data intrării în vigoare: 27.04.2018  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=375188 

 


