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Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – La articolul VIII din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 964), alineatul (3) se abrogă. 

 

Art. II. –  Articolul 33 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 

privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247),  cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează:  
 

1. Alineatul (4
1
) va avea următorul cuprins: 

„(4
1
) Pensionarii care activează sau au activat în cîmpul muncii după 

realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă pot solicita numai o singură 

dată reexaminarea pensiei, în conformitate cu prezenta lege, cu condiția că 

cuantumul pensiei reexaminate este mai mare decît cea aflată în plată.”  
 

2. Se completează cu alineatul (4
2
) cu următorul cuprins: 

„(4
2
) Reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă stabilite pînă la 

1 ianuarie 2019 se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după 

realizarea dreptului la pensie, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 1
1
: 

 

Tabelul nr.1
1
 

Perioada de 

stabilire a 

pensiilor 

Pensiile stabilite/ 

reexaminate pînă 

la 1 ianuarie 1999 

Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 pînă la 1 ianuarie 2019 

Anul cînd 

va fi 

efectuată 

reexaminar

ea 

De la 1 

ianuar

ie 

2019 

De la 1 

ianuar

ie 

2020 

De la 1 

ianuar

ie 

2021 

De la 1 

ianuar

ie 

2022 

De la 1 

ianuar

ie 

2023 

De la 1 

ianuar

ie 

2024 

De la 1 

ianuar

ie 

2025 

De la 1 

ianuar

ie 

2026 

De la 1 

ianuar

ie 

2027 

Stagiu de 

cotizare 

după 

realizarea 

dreptului la 

pensie 

De la 

15 ani 

Pînă la 

15 ani 

De la 

15 ani 

De la 

12 la 

15 ani 

De la 

10 la 

12 ani 

De la 7 

la 10 

ani 

De la 5 

la 7 ani 

De la 3 

la 5 ani 

Pînă la 

3 ani”. 

  

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

  
 

Președintele Parlamentului 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative {Legea nr. 290 
din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legea 
nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii) a fost elaborat de
către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Scopul elaborării prezentului proiect de act legislativ constă în acordarea dreptului la 
reexaminarea pensiei, persoanelor care activează sau au activat în cîmpul muncii după 
realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, cu condiţia că pensia calculată în 
condiţiile Legii privind sistemul public de pensiL este mai mare decît pensia aflată în 
plată.

Obiectivul acestui proiect constă în asigurarea respectării principiilor fundamentale care 
stau la baza funcţionării sistemului public de asigurări sociale -  principiului 
contributivitătii şi egalităţii.
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Proiectul înaintat prevede acordarea dreptului la reexaminarea pensiei persoanei care 
activează sau au activat în cîmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la 
pensie pentru limită de vîrstă o singură dată, cu condiţia că pensia calculată în condiţiile 
Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii este mai mare 
decît pensia aflată în plată.
în cazul pensiilor stabilite până la intrarea în vigoare a acestor prevederi, reexaminarea 
se propune a fi efectuată în raport cu stagiul de cotizare cumulat după 
realizarea/reexaminarea dreptului la pensie, conform unei eşalonări. Iniţial, se propune 
reexaminarea pensiilor, beneficiarilor de pensii care şi-au stabilit pensia pînă la 
01.01.1999 şi care au un stagiu mai mare de 15 ani realizat după stabilirea dreptului la 
pensie.
Astfel, modificările sunt înaintate în vederea respectării principiilor fundamentale care 
stau la baza funcţionării sistemului public de asigurări sociale -  principiul egalităţii, care 
asigură tuturor participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un 
tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege 
şi principiul contributivităţii -  conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe  
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.
Totodată, menţionăm proiectul de lege reprezintă o nouă etapă de realizare a 
prevederilor Conceptului de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova, 
aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr. 116-d din 5 august 2016 şi anume reducerea 
inechităţilor din sistemul de asigurări sociale şi racordarea la principiile de asigurări 
sociale în vederea asigurării funcţionării unui sistem echitabil, sustenabil, transparent şi 
sporirea beneficiilor în vederea asigurării unui trai decent.
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Cheltuielile economico-financiare necesare implementării amendamentelor propuse prin 
proiectul de lege se anexează.

Adoptarea proiectului respectiv de lege implică operarea anumitor modificări şi 
completări în actele normative în vigoare din domeniu.

Proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a ministerului pentru avizare şi consultare 
mblică, directoriul „Transparenţa decizională\ secţiunea pro iec te”.
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Lipsa de obiecţii şi propuneri de ordin juridic

Anexă: 1 filă.

Ministru Svetlana CEBOTARI



Calculul estimativ al mijloacelor financiare necesare pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea nr.156-
XIV din 14.10.199$ privind sistemul public de pensii

Numftrul
beneficiarilor,

persoane

M ărim ea 
medie a 

pensiei în 
vigoare, 

lei

M ftrîmea 
medie a 

pensiei după 
reexam inare, 

lei

C reşterea 
m ărim ii 
medii a 
pensiei, 

lei

C reşterea 
m ărim ii medii a 

pensiei
dupft indexarea 

din 01.04. 
lei

Cheltuieli 
suplim entare, 

mii lei

2019 de la 15 ani 2495 2048.27 4769.50 2721.23 2832.80 83978.9
C h e ltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ş i  ta x a  d e  com ision , m ii 
lei 7 9 7 .8

Cheltuieli anuale  totale, mii lei 84776,7

2020
de la 15 ani 2495 2965.94 87803.7
pânft la 15 ani 5555 1905.85 3764.50 1780.51 1864.19 122872.4

Cheltuieli totale, mii lei 210676.1
C h eltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ş i  ta x a  d e  co m isio n , m ii 
iei 2 0 0 1 .4

Cheltuieli anuale totale, mii lei 212677.5

2021

de la 15 ani 2495 3114.24 92130.3
pânft la 15 ani 5555 1957.40 128926.9
de la 15 ani 734 2310.97 5617.14 3098.35 3253.27 28313.7

Cheltuieli totale, mii lei 249370.9
C h eltu ie li p e n tr u  d is tr ib u ire  ş i  ta x a  d e  com isio n , m ii 
le i 2 3 6 9 .0

Cheltuieli anuale totale, mii lei 251739.9

2022

de la 15 ani 2495 3269.95 96736.8
pânft la 15 ani 5555 2055.27 135373.3
de la 15 ani 734 3415.93 29729.3

de ia 12 la 15 ani 3565 2410.49 4729.1 1970.48 2069.00 87458.1
Cheltuieli totale, mii lei 349297.5
C h eltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ş i  ta x a  d e  com ision , m ii 
lei 3 3 1 8 .3

Cheltuieli an u a le  totale, mii iei 352615.8

2023

de la 15 ani 2495 3433.45 101573.7
pânft la 15 ani 5555 2158.03 142141.8
de la 15 ani 734 3586.73 31215.8
de la 12 la 15 ani 3565 2172.45 91831.0
de ia 10 la 12 ani 5484 2319.85 4215.14 1427.50 1498.88 97464.0

Cheltuieli totale, mii lei 464226.3
C h eltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  şi ta x a  d e  com ision , m ii 
lei 4410.1

Cheltuieli anuale totale, mii lei 468636.4

2024

de la 15 ani 2495 3605.12 106652.3
pânft la 15 ani 5555 2265.93 149248.7
de la 15 ani 734 3766.07 32776.6
de la 12 Ia 15 ani 3565 2281.07 96422.5
de la 10 Ia 12 ani 5484 1573.82 102337.0
de la 7 la 10 ani 15087 2439.33 4136.56 1058.79 1111.73 198875.9

Cheltuieli totale, mii Iei 686313.0
C h eltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ş i  taxa  de com ision , m ii 
lei 6 5 2 0 .0

Cheltuieli anuale totale, mii lei 692833.0

2025

de la 15 ani 2495 3785.38 111985.0
până ta 15 ani 5555 2379.23 156711.3
de la 15 ani 734 3954.37 34415.5
de la 12 la 15 ani 3565 2395.12 101243.5
de la 10 la 12 ani 5484 1652.51 107453.8
de la 7 la 10 ani 15087 1167.32 208820.2
de ia 5 la 7 ani 16935 2453.79 3906.93 656.12 688.93 138337.4

Cheltuieli totale, mii lei 858966.7
C h eltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ş i  ta x a  d e  com ision , m ii 
le i 8 1 6 0 .2

C heltuieli anuale totale* mii lei 867126.9
de la 15 ani 2495 3974.65 117584.3
pânft la 15 ani 5555 2498.19 164546.9
de ia 15 ani 734 4152.09 36136.2
de Ia 12 la 15 ani 3565 2514.88 106305.7



N um ărul
beneficiarilor,

persoane

M ărim ea 
medie a 

pensiei în 
vigoare, 

lei

M ărim ea 
medie a 

pensiei după 
reexam inare, 

lei

C reşterea 
m ărim ii 
medii a 
pensiei, 

lei

C reşterea 
m ărim ii medii a 

pensiei
du p ă  indexarea 

din 01.04. 
lei

Cheltuieli 
suplim entare, 

mii lei

2026

de la 10 la 12 ani 5484 1735.14 112826.7
de la 7 la 10 ani 15087 1225.69 219261.9
de la 5 Ia 7 ani 16935 723.38 145255.1
de Ia 3 la 5 ani 23444 2231.7 3729.02 624.61 655.84 182309.7

Cheltuieli totale, mii lei 1084226.5
C h e ltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  ţ i  ta x a  d e  com ision , m ii 
lei 1 0 3 0 0 .2

Cheltuieli anuale  totale, mii lei 1094526.7

2027

de la 15 ani 2495 4173.38 123463.5
pânft la 15 ani 5555 2623.3 172774.2
de la 15 ani 734 4359.69 37943.0
de la 12 la 15 ani 3565 2640.62 111620.9
de Ia 10 la 12 ani 5484 1821.9 118468.2
de la 7 Ia 10 ani 15087 1286.97 230224.6
de la 5 la 7 ani 16935 759.55 152518.1
de la 3 la 5 ani 23444 688.63 191424.7
P ână  la 3 ani 57040 2125.33 3357.33 253.06 265.71 179708.5

Cheltuieli totale, mii lei 1318145.7
C h e ltu ie li p e n tru  d is tr ib u ire  şi ta x a  d e  com ision , m ii 
le i 1 2 5 2 2 .4

Cheltuieli anuale  totale, mii lei 1330668.1
Notă:
1) Deoarece CNAS nu deţine prognoza IME pentru anii 2022-2027, la determinarea cheltuielilor, începînd cu anul 2023 s-a utilizat procentul 
indexării din anul 2022
2) în calcule s-a utilizat informaţia selectată din SI al CNAS la data de 28.05.2018
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