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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 156/1998  

privind sistemul public de pensii  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

  

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 13 din Legea 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 proiectelor de lege pentru modificarea 

 articolului 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii  

      

 Guvernul a examinat proiectele de lege pentru modificarea articolului 13 

din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, înaintate cu titlu de 

inițiative legislative (inițiativa legislativă nr. 65 din 20 februarie 2020 și nr. 77 din 

26 februarie 2020) de către dnii Liviu Vovc și Alexandru Slusari, deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

 Conform notelor informative, proiectele au drept scop sporirea gradului de 

protecție socială a pensionarilor, în vederea asigurării unui trai decent. Prin aceste 

proiecte se propune modificarea modalității de indexare a pensiilor anual, la 

1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 octombrie se indexează pensiile al căror cuantum 

la data respectivă  nu depășesc minimul de existenţă pentru pensionari în primul 

semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare constituie rata inflației anuale 

pentru anul precedent anului de indexare. 

Menționăm că amendamentul propus stabilește derogări de la principiile de 

organizare și funcționare a sistemului public de asigurări sociale, statuate în Legea 

nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, și anume de la  principiul 

egalității, care asigură tuturor participanților la sistemul public (contribuabili și 

beneficiari) un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și 

obligațiile prevăzute de lege, precum și de la principiul contributivității, conform 

căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuțiilor de asigurări 

sociale plătite.  

Mai mult decât atât, indexarea suplimentară la 1 octombrie a pensiilor care 

nu depășesc minimul de existență pentru pensionari în primul semestru al anului 

în curs generează o abordare inechitabilă a actualizării cuantumului pensiei, 

contribuind la egalarea cuantumului pensiilor față de cei care au o pensie asigurată 

în baza contribuțiilor mai mare decât minimul de existență, încălcând astfel 

principiile de bază ale sistemului public de pensii.  

Or indexarea pensiei reprezintă o reactualizare periodică a mărimii pensiilor 

care este specifică prin caracterul său anual, permanent și obligatoriu, indexării 

fiind supuse toate categoriile de pensii achitate din bugetul de asigurări sociale, 

indiferent de tipul și mărimea acesteia. 

Totodată, astfel de măsuri determină riscul de a transforma sistemul de 

asigurări sociale într-un sistem de asistență socială, ceea ce poate influența negativ 

nivelul de încredere al populației. Acest factor poate contribui la evitarea 

participării la sistemul de asigurări sociale, eschivarea de la plata contribuțiilor de 
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asigurări sociale și afectarea în mod negativ a sustenabilității financiare a 

sistemului de asigurări sociale.   

Astfel, în vederea sporirii gradului de protecție socială a unor categorii de 

persoane, este oportună aplicarea măsurilor din domeniul de asistență socială, 

politica promovată în acest domeniu fiind axată pe direcționarea programelor 

financiare spre susținerea persoanelor cu venituri mici. 

Ținând cont de cele menționate, în vederea respectării principiilor care stau 

la baza organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale și 

asigurarea sustenabilității financiare și sociale a sistemului public de pensii, 

modificările propuse nu pot fi susținute.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


