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Cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul  

de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la amendamentele înaintate 

la 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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                 Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                2008 

 

 

AVIZ 

la amendamentele înaintate la proiectul de lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat amendamentele înaintate de către deputaţii în 

Parlament la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative (nr. 196 din 8 iunie 2018), şi comunică următoarele.  

 

1. Amendamentul CPE nr. 188 din 5 iulie 2018 propune ca graficul 

eșalonării prevăzut în tabelul nr.11 să fie revizuit, astfel încît să includă stagiul de 

cotizare după realizarea dreptului la pensie ,,de la 10 ani” și ,,pînă la 10 ani” 

pentru beneficiarii care și-au stabilit pensia pînă la 1 ianuarie 1999.  

Amendamentul propus va determina identificarea mijloacelor financiare 

suplimentare de la bugetul public național, a căror sursă de finanțare nu a fost 

identificată. 

Potrivit prevederilor art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova, 

nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. 

Pornind de la cele expuse, amendamentul CPE nr. 188 din 5 iulie 2018 nu 

poate fi susținut.   

 

2. Amendamentul VȚ-3 nr. 539 din 6 iulie 2018 propune păstrarea în 

redacția actuală a art. 33 alin. (41) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii. 

Actualmente, art. 33 alin. (41) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii prevede ca pensionarii care și-au stabilit acest drept începînd cu 

1 ianuarie 2017, care activează sau care au activat în cîmpul muncii după 

realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condiţiile legii menționate 

pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decît o dată la doi ani, cu condiţia ca 

pensia calculată conform formulelor din anexe, părţi integrante ale legii 

menționate, este mai mare decît pensia aflată în plată. 

 

Menționăm că, prin decizia Curții Constituționale nr. 18 din 16 februarie 

2017, Curtea a statuat că prevederile Constituției nu garantează persoanelor un 

cuantum determinat al prestaţiei sociale, astfel încît legiuitorul se bucură în 

domeniul drepturilor sociale de o marjă destul de largă de apreciere în stabilirea 

normelor pentru punerea în aplicare a drepturilor individuale sociale, inclusiv de 

posibilitatea de a le modifica. 

Astfel, se susține parțial amendamentul propus cu specificarea aplicării 

normelor acestuia, după finalizarea procesului de reexaminare eșalonată a 

pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019. 
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În acest sens, se propune modificarea și completarea proiectului de lege 

prenotat după cum urmează: 

- art. 33 alin. (41) din Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii se 

menține în redacția actuală, cu propunerea de completare după cuvîntul 

,,realizarea” cu cuvîntul ,,/reexaminarea; 

- în tabelul nr.11 , cuvintele ,,Pînă la 3 ani” se substituie cu cuvintele ,,De la 

2 la 3 ani” 

- art. III va avea următorul cuprins: 

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

(2) Prevederile art. 33 alin. (41) din Legea 156/1998 privind sistemul 

public de pensii intră în vigoare după finalizarea procesului de reexaminare a 

pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, conform eșalonării prevăzute la art. 33 

alin. (42) din Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii.” 
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