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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998  

privind sistemul public de pensii 

------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de 

pensii. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                   Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 
 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea  

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 71 din 24 februarie 2020) de către dl Dan Perciun, deputat în 

Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul propune: 

1) recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă a celor care s-au pensionat 

începând cu 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2017 și nu le-a fost inclus în 

stagiul de cotizare perioada de îngrijire a unei persoane cu dizabilități severe 

realizată din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii, prin includerea în stagiul de cotizare a acestei perioade și 

calcularea venitului mediu asigurat pentru această perioadă pornind de la salariul 

mediu lunar la momentul recalculării;   

2) recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 

2017, prin includerea în stagiul de cotizare a perioadei de îngrijire a unei persoane 

cu dizabilitate severă (nu doar a unui copil sub vârsta de 18 ani) și aplicarea 

salariului mediu pe economie la momentul recalculării pentru stabilirea venitului 

mediu asigurat pe perioada îngrijirii unei persoane cu dizabilități severe. 

Menționăm că propunerea de completare a articolului 33 cu alineatul (43), 

inclusiv cu anexa nr. 6, nu poate fi acceptată, deoarece vine în contradicție cu 

prevederile articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. 

Or, potrivit prevederilor art. 33 din Legea 156/1998 privind sistemul public de 

pensii, reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul: 

a) apariției unor circumstanțe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul 

asigurat care au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie; 

b) transferării la altă categorie de pensie. 

c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie 

pentru limită de vârstă. 

Complementar, menționăm că propunerile înaintate necesită identificarea 

mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat pentru acoperirea 

deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, al căror cost pe termen mediu și 

lung nu este estimat, precum și nu este stabilită sursa de finanțare. 

Prin urmare, realizarea noilor reglementări care necesită cheltuieli 

financiare contravin prevederilor articolului 131 alineatul (6) din Constituția 

Republicii Moldova, precum că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 

stabilirea sursei de finanțare. 

Pornind de la faptul că resursele financiare existente sunt direcționate spre 

realizarea angajamentelor deja asumate, proiectul nu poate fi susținut. 


