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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998  

privind sistemul public de pensii 

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

  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

  

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii. 

 

 

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:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\18077\redactat_18077-ro.docx 

 

 
Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

                                                                                   

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 

156/1998 privind sistemul public de pensii  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea articolului 26 din 

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

legislativă (nr. 247 din 4 noiembrie 2019) de către dl Igor Dodon, Președinte al 

Republicii Moldova, și relevă următoarele. 

Potrivit argumentelor prezentate în nota informativă, proiectul a fost elaborat în 

vederea sporirii gradului de protecție socială a copiilor care și-au pierdut unul sau ambii 

părinți. 

Proiectul de lege prevede majorarea cu 25% a pensiei de urmaș pentru copiii cu 

vîrsta de pînă la 18 ani, iar în cazul în care își continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea 

studiilor liceale. Totodată, proiectul de lege stabilește condiția ca pensia de urmaș pentru 

copii să nu fie mai mică decît cuantumul alocației sociale pentru pierderea 

întreținătorului. 

Ținînd cont de cele expuse supra și în vederea sporirii măsurilor de protecție a 

copiilor care sunt lipsiți de întreținerea din partea unuia sau a ambilor părinți, Guvernul 

comunică susținerea proiectului înaintat. 

Totodată, în vederea respectării principiului egalităţii, propunem stabilirea pensiei 

de urmaș tuturor copiilor în mărime de  75% pentru fiecare copil, respectiv majorarea cu 

25% a pensiei de urmaș și pentru copiii care își continuă studiile în instituțiile de 

învățămînt de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora, 

fără a depăşi vîrsta de 23 de ani. 

În acest sens, propunem expunerea art. I din proiect după cum urmează: 

 „Art. I. – Articolul 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 247), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (1), enunțul al doilea se completează cu următorul text: „ , cu excepția 

categoriilor de urmași prevăzute  la alin. (11) din prezentul articol”; 

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„ (11) Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, 

dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, mediu de specialitate 

şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani, se calculează 

în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decît cuantumul alocației 

sociale pentru pierderea întreținătorului.” 

Subliniem că, în vederea realizării propunerii înaintate, au fost estimate mijloace 

financiare anuale din bugetul asigurărilor sociale de stat: pentru anul 2020 – în sumă de 

36846,2 mii lei, pentru anul 2021 – 38531,1 mii lei, pentru anul 2022  – 40470,0 mii lei. 

La acest capitol, menționăm că cheltuielile necesare pentru anul 2020 sunt prevăzute în 

proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. 
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