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Cu privire la  aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

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

 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                                                                             Aprobat 

                                                            prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 

privind sistemul public de pensii 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 314 din 9 iulie 2020) de către domnul Dan Perciun, deputat în 

Parlament, și comunică următoarele.  

Conform notei informative, proiectul are drept scop facilitarea procesului 

de depunere a cererii pentru acordarea drepturilor la pensie prin utilizarea 

semnăturii electronice și eficientizarea mecanismului de reexaminare a 

drepturilor la pensie, fără a fi necesară deplasarea pensionarilor la ghișeele 

organelor de asigurări sociale. 

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (4) din Legea 

nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, cererea de pensionare și actele 

necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul 

asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu. Acordarea drepturilor la 

pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de organul 

teritorial de asigurări sociale și semnată de către conducătorul acestuia, în termen 

de 30 de zile de la data depunerii cererii însoțită de toate actele necesare. Decizia 

cu privire la respingerea cererii de pensionare și motivul respingerii se expediază 

solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.  

Astfel, informăm că la 31 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 140/2020 

pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii, ce prevede posibilitatea de a solicita pensia persoanei care a obținut 

dreptul la pensie, inclusiv de către reprezentantul desemnat prin procură.  

Având în vedere cele menționate și ținând cont că în cazul cererii semnate 

electronic aceasta implică cheltuieli suplimentare pentru eliberarea semnăturii 

electronice de către organul abilitat cu acest drept, propunerea prevăzută la pct. 1 

din proiect nu se susține.  

Cu referire la propunerea de eficientizare a mecanismului de reexaminare 

a drepturilor la pensie și în vederea eliminării impedimentelor care pot apărea la 

determinarea dreptului la reexaminarea pensiei, precum și la calcularea stagiului 

de cotizare și a venitului asigurat de către specialiștii caselor teritoriale de 

asigurări sociale, dat fiind faptul că acești indicatori se determină la momentul 
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depunerii cererii, dar și în vederea monitorizării cererilor depuse de către 

pensionari la organele de asigurări sociale, se propune ca amendamentul de la 

pct. 2 al proiectului să fie expus în următoarea redacție:  

„2. Articolul 33 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins: 

(51) Prin derogare de la alin. (5) al prezentului articol, cererile pentru 

reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă în condițiile alin. (42) conform 

perioadelor eșalonate prevăzute în tabelul 11, pot fi depuse cu 3 luni înainte de 

data indicată în tabelul 11. Cererile depuse se examinează începând cu 1 ianuarie, 

conform etapei de solicitare a dreptului la reexaminarea pensiei. Noile drepturi la 

pensie în acest caz se acordă începând cu luna februarie a anului respectiv.” 

În acest context, informăm că a fost adoptată Legea nr. 158/2020 pentru 

modificarea art. 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, 

care prevede acordarea unei opțiuni suplimentare de a solicita dreptul la 

reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, în regim online, pentru persoanele 

care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la 

pensie. 
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