
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

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

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

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

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a) și e), la 

determinarea venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în 

considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Pentru 

perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a1), b), d) și f), la determinarea 

venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare 

salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei.” 

 

2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic 

decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre 

aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se acoperă din 

mijloacele bugetului de stat.” 

 

3. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare 

incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia 

calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional 

stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mic de 50% din pensia minimă.” 

 

4. La articolul 33, alineatul (41) va avea următorul cuprins: 

„(41) Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după 

realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de 

dizabilitate în condițiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai 

des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor 

din anexe, părți integrante ale prezentei legi, este mai mare decât pensia aflată în 

plată.”; 

se completează cu alineatul (43) cu următorul cuprins: 

„(43) Reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 

2022, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea 

dreptului la pensie de dizabilitate, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 12: 
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Tabelul 12 
 

Perioada de stabilire a pensiilor 

Pensiile stabilite/ 

reexaminate până 

la 1 ianuarie 1999 

Pensiile stabilite după 1 ianuarie 

1999 și până la 1 ianuarie 2022 

Anul în care va fi 

efectuată 

reexaminarea pensiei 

2022 

(1 ianuarie) 

2023 

(1 ianuarie) 

2024 

(1 ianuarie) 

Stagiu de cotizare 

după realizarea 

dreptului la pensie de 

dizabilitate 

de la 2 ani de la 7 ani de la 2 ani până la 

7 ani 

 

la alineatul (6), după textul „în condițiile alin. (41) şi (42)” se introduce 

textul „și a pensiei de dizabilitate în condițiile alin. (41) şi (43)”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022. 

(2) Articolul I punctele 2 și 3 intră în vigoare la 1 octombrie 2021. 

(3) La articolul I punctul 4, prevederile art. 33 alin. (41) în partea ce 

prevede reexaminarea pensiilor de dizabilitate, acestea se vor aplica după 

finalizarea procesului de reexaminare a pensiilor de dizabilitate stabilite până la 

1 ianuarie 2022, conform eșalonării prevăzute la art. 33 alin. (43), tabelul nr. 12. 

(4) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 

  

 

Președintele Parlamentului 

 

 






