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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului 

de lege pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

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 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 248 din 4 noiembrie 2019)  

de către dl Igor Dodon, Președinte al Republicii Moldova, și comunică 

următoarele. 

Proiectul are drept scop sporirea gradului de protecţie socială şi asigurarea 

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi severe. 

Proiectul de lege propune completarea art. 20 din Legea nr. 156/1998 

privind sistemul public de pensii cu alin. (11), potrivit căruia asiguratul încadrat 

într-un grad de dizabilitate severă cauzată de o afecţiune generală beneficiază de 

pensie de dizabilitate în raport cu stagiul de cotizare efectiv realizat, dar nu mai 

puţin de 2 ani. 

Or, potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 29 din data de 22 noiembrie 

2018, a fost recunoscut constituţional tabelul nr. 1 din art. 20 alin. (1) din Legea 

nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, în măsura în care dreptul la 

pensia de dizabilitate în cazul unei dizabilităţi severe provocate de o afecţiune 

generală se acordă în funcţie de stagiul de cotizare efectiv realizat.  

Totodată, proiectul propune completarea art. 8 din Legea nr. 499/1999 

privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni cu următoarea 

normă: „cuantumul alocaţiei persoanelor cu dizabilităţi severe pînă la vîrsta de 

23 de ani constituie 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu 

dizabilităţi severe stabilit anual de către Guvern”. 

Ținînd cont de cele menționate mai sus şi în contextul executării Hotărîrii 

Curţii Constituţionale nominalizate, Guvernul susţine proiectul de lege înaintat și 

informează că aceste propuneri se regăsesc în proiectul de lege elaborat de către 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în scopul aducerii în 

concordanță a prevederilor Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

atît cu prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr. 29 din 22 noiembrie 2018, 

cît și ale Hotărîrii Curții Constituționale nr. 19 din 24 septembrie 2019. 

Or, potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 din 24 septembrie 2019, 

a fost recunoscut constituţional textul „a unui copil cu dizabilitate severă sub 

vîrsta de 18 ani” din art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii, în măsura în care se asimilează stagiului de cotizare perioada de 

îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, tutore, 

curator, pînă la angajarea acestuia în funcţia de asistent personal, indiferent de 

vîrsta persoanei cu dizabilităţi severe. 
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