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Privind aprobarea Avizului asupra amendamentului 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra amendamentului la 

proiectul 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 amendamentului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat amendamentul CPS-04 nr. 85 din 21 iulie 2022 la 

proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă 

nr. 203 din 27 mai 2022) și comunică următoarele. 

Amendamentul menționat propune creșterea ratei de acumulare pentru anii 

de cotizare realizați după stabilirea/realizarea dreptului la pensie pentru limită de 

vârstă până la 2,5 % din venitul lunar asigurat. 

Este de menționat faptul că pentru unii beneficiari de pensie, care au 

activat după stabilirea acesteia cu un salariu mai mic decât până la stabilirea 

inițială a pensiei, la determinarea venitului mediu lunar asigurat valorizat, 

cuantumul acesteia se diminuează. 

Redacția normei expuse în amendament urmează să soluționeze acest 

aspect prin garantarea unui cuantum reexaminat al pensiei pentru toți 

beneficiarii. 

Implementarea amendamentului presupune cheltuieli din contul 

mijloacelor financiare prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 

anul 2022. 

Totodată, conform opiniei Băncii Mondiale, reexaminarea pensiilor este o 

măsură importantă pentru a valorifica contribuțiile sociale suplimentare achitate. 

Măsura propusă nu afectează în mod semnificativ echilibrul financiar al 

sistemului de pensii, costând în medie 0,14 % din PIB pe termen lung (până în 

2100). Astfel, modificarea ratei de acumulare va avea un efect proporțional 

asupra deficitului. 

În baza acestor opinii, propunem ca rata de acumulare pentru anii de 

cotizare realizați după stabilirea/realizarea dreptului la pensie pentru limită de 

vârstă să constituie 2 % din venitul lunar asigurat. 

Având în vedere cele menționate, amendamentul înaintat se susține de 

principiu, cu implementarea propunerilor de mai sus. 
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