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Privind la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 

cu privire la statutul judecătorului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\7717\7717-redactat-ro.docx 

Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 

cu privire la statutul judecătorului 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Articolul 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  

nr. 15-17, art. 63), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

 

,,Articolul 32. Asigurarea cu pensie 

(1) Judecătorii care au atins vârsta menționată la alin. (2) din prezentul 

articol și confirmă vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție 

de judecător prevăzută la alin. (3) din prezentul articol au dreptul la pensie pentru 

vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru 

fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală – de 3%, dar în 

total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. 

(2) Începând cu 1 iulie 2020, pentru judecători se stabilește vârsta de 

pensionare de 50 de ani și 6 luni, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În 

fiecare an ulterior, vârsta de pensionare se majorează conform eşalonării 

prevăzute în tabelul nr.1, până la atingerea vârstei de 63 de ani.  
Tabelul 1 

 
De la 1 iulie Vârsta de pensionare pentru judecători 

2020 50 ani și 6 luni 

2021 51 ani 

2022 51 ani și 6 luni 

2023 52 ani  

2024 52 ani și 6 luni 

2025 53 ani  

2026 53 ani și 6 luni 

2027 54 ani  

2028 54 ani și 6 luni 

2029 55 ani 

2030 55 ani și 6 luni 

2031 56 ani 

2032 56 ani și 6 luni 

2033 57 ani 

2034 57 ani și 6 luni 

2035 58 ani 

2036 58 ani și 6 luni 
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2037 59 ani 

2038 59 ani și 6 luni 

2039 60 ani 

2040 60 ani 6 luni 

2041 61 ani 

2042 61 ani 6 luni 

2043 62 ani 

2044 62 ani 6 luni 

2045 63 ani 

  

(3) Începând cu 1 iulie 2020, pentru judecători se stabilește vechimea în 

muncă generală de cel puţin 20 de ani şi 6 luni și vechimea în muncă în funcția 

de judecător de cel puțin 13 ani, necesare obținerii dreptului la pensie. În fiecare 

an ulterior, vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de 

judecător se majorează cu 6 luni anual, până la atingerea vechimii în muncă 

generale de 34 de ani și vechimii în muncă în funcție de judecător de 15 ani, 

conform tabelului nr. 2. 
  Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la 1 iulie Vechimea în muncă 

generală 

Vechimea în muncă în funcție 

de judecător 

2020 20 ani 6 luni 13 ani 

2021 21 ani 13 ani și 6 luni 

2022 21 ani 6 luni 14 ani 

2023 22 ani 14 ani și 6 luni 

2024 22 ani 6 luni 15 ani 

2025 23 ani  

2026 23 ani 6 luni  

2027 24 ani  

2028 24 ani 6 luni  

2029 25 ani  

2030 25 ani 6 luni  

2031 26 ani  

2032 26 ani 6 luni  

2033 27 ani  

2034 27 ani 6 luni  

2035 28 ani  

2036 28 ani 6 luni  

2037 29 ani  

2038 29 ani 6 luni  

2039 30 ani  

2040 30 ani 6 luni  

2041 31 ani  

2042 31 ani 6 luni  

2043 32 ani  

2044 32 ani 6 luni  

2045 33 ani  

2046 33 ani 6 luni  

2047 34 ani  
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(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi judecătorilor care au activat în 

instanţele internaţionale, luându-se în calcul salariul mediu lunar al judecătorului 

Curţii Supreme de Justiţie. 

(5) Pensia pentru vechime în muncă stabilită în condiţiile alin. (1)-(3) se 

calculează şi se plăteşte doar judecătorilor demisionaţi şi judecătorilor eliberaţi 

din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. 

(6) În cazul în care judecătorii demisionaţi sunt numiţi iarăşi în funcţia de 

judecător, plata pensiei se suspendă. 

(7) La calcularea pensiei, în vechimea în muncă generală se includ 

perioadele prevăzute în art. 5 și art. 50 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii. 

(8) Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează în condițiile  

art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.” 

  

Articolul II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2020. 

(2) Pensiile judecătorilor se vor indexa în condițiile articolului 13 din Legea 

nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, începând cu 1 aprilie 2021. 

 

 

Președintele Parlamentului 
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