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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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         Aprobat 

      prin Hotărârea Guvernului nr.          /2022 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 203 din 27 mai 2022) de 

către    domnul Dan Perciun, deputat în Parlament, şi comunică următoarele: 

Potrivit notei informative, scopul proiectului constă în asigurarea 

funcționării unui sistem de asigurări sociale echitabil și sustenabil financiar, care 

să garanteze un trai decent beneficiarilor săi. 

În acest sens, proiectul nominalizat propune atribuirea dreptului Casei 

Naționale de Asigurări Sociale de a efectua înscrierea datelor în conturile 

personale ale asiguraților pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite 

,,Declarațiile persoanelor asigurate (Rev-5)” de către plătitorii de contribuții care 

au fost lichidați sau sunt în proces de lichidare. 

Totodată, proiectul reglementează instituirea contribuției minime de 

asigurări sociale în mărime de 50% din salariul minim lunar pe țară și instituirea 

unui nou mecanism de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă. 

Noua formulă de reexaminare a pensiilor prevede calcularea părții pensiei 

pentru stagiul de cotizare și venitul mediu lunar asigurat valorizat obținut după 

stabilirea pensiei și se însumează cu cuantumul pensiei calculat până la 

reexaminare.  

Prin urmare, luând în considerare necesitatea sporirii asigurării sociale a 

cetățenilor, proiectul de lege înaintat se susține, cu următoarele propuneri: 

La punctul 1 al articolului I din proiect, se propune de exclus noţiunile: 

„contribuţie de asigurări sociale”, „cont personal de asigurări sociale” şi 

„registru de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale”, 

deoarece acestea sunt reglementate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public 

de asigurări sociale. 

Totodată, în textul noțiunii „perioade asimilate stagiului de cotizare”, 

după cuvintele ,,în stagiul” se propune de completat cu cuvântul ,,total”. 

La punctul 2 al articolului I din proiect, cuprinsul propus la alineatul (2) al 

articolului 6 din Legea nr. 156/1998 urmează a fi completat cu următoarea 

propoziție: „În cazul în care suma lunară a contribuţiilor achitate este mai mică 

decât suma lunară a contribuţiilor calculate din salariul minim lunar pe ţară 

stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei 

achitate.”. 

La punctul 2 al articolului II din proiect, textul propus pentru completarea 

alineatului (1) al articolului 22 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale ,,care pentru fiecare angajat nu poate fi mai mică decât 50 la 
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sută din suma lunară a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară 

stabilit de legislație” urmează a fi substituit cu textul „care pentru fiecare angajat 

nu poate fi mai mic decât salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, 

proporțional timpului lucrat”. 

De asemenea, se propune de completat articolul II cu puncte noi, după 

cum urmează: 

- la articolul 1, noţiunea „registrul de stat al evidenţei individuale în 

sistemul public de asigurări sociale” va avea următorul cuprins: 

„Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări 

sociale este un sistem unic automatizat de evidență nominală a persoanelor fizice 

și juridice, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a 

persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului încheiat cu Casa Națională 

de Asigurări Sociale, precum și a beneficiarilor de prestații de asigurări sociale;”;  

- la articolul 1, la noțiunea „reziliere a contractului de asigurare”, 

cuvântul „reziliere” se substituie cu cuvântul „rezoluțiune”; 

- articolul 1 se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:  

„Cont personal de asigurări sociale – informaţie structurată despre fiecare 

asigurat, care reflectă contribuţiile de asigurări sociale calculate şi plătite, venitul 

la care s-au calculat acestea şi prestaţiile de asigurări sociale de care a beneficiat, 

precum și alte informații aferente activității asiguratului;”; 

- la articolul 6, pe tot parcursul textului, cuvântul „individual” se substituie 

cu cuvintele „de asigurare”; 

- în denumirea articolului 34, cuvântul „rezilierea” se substituie cu 

cuvântul „rezoluțiunea”. La alineatul (1) din articolul 34, cuvântul „reziliat” se 

substituie cu cuvântul „rezolvit” și la aliniatul (2) din același articol, cuvântul 

„rezilierii” se substituie cu cuvântul „rezolvirii”. 

Punctul 1 al articolului III din proiect se propune de completat cu cuvintele 

„și articolului II punctul 1 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.”. 

La punctul 2 al articolului III din proiect, după textul „Casa Națională de 

Asigurări Sociale va reexamina,” se propune de completat cu textul „începând cu 

1 ianuarie 2023,”. 

Având în vedere cele menționate, Guvernul susține proiectul de lege supus 

avizării, cu ajustarea acestuia conform propunerilor sus-menționate.   

 

 

 

 




