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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

cu privire la acordarea indemnizației în cazul  

decesului unuia dintre soți 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

  

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege cu 

privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației 

 în cazul decesului unuia dintre soți 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la acordarea 

indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 190 din 12 septembrie 2019) de către domnul Igor Dodon, 

Președinte al Republicii Moldova, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul are drept scop garantarea de către stat, 

pe un termen determinat, pentru soțul supraviețuitor a dreptului la indemnizație 

lunară în mărimea pensiei pentru limită de vîrstă de care a beneficiat soțul 

decedat în funcție de durata primirii acesteia. 

Menționăm că sistemul public de asigurări sociale se organizează și 

funcționează în baza principiilor de asigurări sociale statuate în art. 3 din Legea 

nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, unul dintre acestea 

fiind principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări sociale se 

cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.  

Mai mult ca atît, în sistemul public prestațiile de asigurări sociale 

reprezintă drepturi în bani acordate peroanelor asigurate corelativ contribuțiilor 

de asigurări sociale. Astfel, dreptul la pensie este un drept bănesc acordat 

corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat, 

constituit încă din perioada activă a vieții persoanei.  

Respectiv, statul are obligația ca în perioada pasivă a vieții să plătească o 

pensie al cărei cuantum să fie guvernat de principiul contributivităţii. 

În acest context, pornind de la principiul contributivității care stă la baza 

organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale și în vederea 

asigurării cu resurse financiare suplimentare a soțului supraviețuitor, 

compensîndu-i venitul ratat ca urmare a decesului soțului, precum și a 

consolidării încrederii contribuabililor față de sistemul de pensionare, proiectul 

de lege menționat se susține. 

Totodată, menționăm că mijloacele necesare în vederea acordării 

indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți pentru anul 2020 –  

49 885,0 mii lei – sînt prevăzute în proiectul de lege a bugetului de asigurări 

sociale pe anul 2020. 

 




