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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și 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 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 174 din 13 august 2019) 

de către domnul Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, și comunică 

susținerea acestuia, cu prezentarea următoarelor propuneri. 

Proiectul are drept scop sporirea gradului de protecție socială și garantarea 

unui trai decent persoanelor vîrstnice, prin introducerea la 1 octombrie a unei 

indexări suplimentare a pensiilor, care nu depășesc minimul de existență pentru 

pensionari. Coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a 

indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.  

Subliniem că indexarea suplimentară la 1 octombrie a pensiilor care nu 

depăşesc minimul de existenţă pentru pensionari în primul semestru al anului în 

curs va contribui la actualizarea mărimii acestor pensii și la echilibrarea acestora 

cu cuantumul pensiilor mai mari decît minimul de existenţă pentru pensionari. 

Mai mult decît atît, majorarea cuantumului pensiei minime va genera 

majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat, care se calculează procentual 

din pensia minimă. 

Avînd în vedere lipsa prognozei pe termen mediu a indicelui prețurilor de 

consum pentru primul semestru al anului în curs, propunem ca indexarea 

pensiilor la 1 octombrie să se realizeze în baza mediei creșterii anuale a indicilor 

prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.  

Adițional, se propune ca la art. I pct. 1 să se opereze următoarele 

modificări: 

- la alin. (2) lit. b) și c), după cuvîntul „existență” se introduc cuvintele 

„pentru pensionari”; 

- alin. (3):  

se completează la început cu textul „Pentru indexarea prevăzută la 

alin. (2)”;  

propoziția a doua se exclude. 

Aferent respectării normelor de tehnică legislativă, menționăm că, în 

conformitate cu art. 63 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, în proiectele de modificare a unor acte normative actele se expun în 

ordine cronologică. Astfel, în art. I urmează să fie inclusă modificarea art. 64 din 

Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și 

din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri nr. 1544/1993, iar în art. II – modificările Legii nr. 156/1998 privind 

sistemul public de pensii. 

În această ordine de idei, în vederea sporirii gradului de protecţie socială a 

unor categorii de persoane și garantării unui trai decent persoanelor vîrstnice, 

amendamentele înaintate se susțin. 
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