
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______
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cu privire la aprobarea proiectului de lege 
pentru modificarea unor acte legislative
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modificarea unor acte legislative.
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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE

pentru modificarea unor acte legislative

Proiect

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I -  La articolul 7 alineatul (1) punctul 13) din Legea nr. 909/1992 

privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 
Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80-82, art. 
413), cu modificările ulterioare, propoziţia „Compensaţia se indexează anual, la 1 aprilie, 
prin hotărîre de Guvern, reieşind din media creşterii anuale a indicilor preţurilor de 
consum pentru ultimii 3 ani” se substituie cu propoziţia „Compensaţia se indexează în 
condiţiile art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.”.

Articolul II. -  Articolul 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 
judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, 
art. 63), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. la alineatul (1), propoziţia „Pensia judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont 
de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.” se exclude.

2. se completează cu un nou alineat (11) cu următorul cuprins:
„(11) Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează în condiţiile art. 13 din 

Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.”
Articolul III. -  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:

1. la articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

,,(1) Pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie şi la 1 octombrie. La 1 aprilie 
coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului 
precedent anului indexării. La 1 octombrie, coeficientul de indexare constituie inflaţia 
înregistrată în primul semestru al anului în curs.”.

2. articolul 33 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
,,(6) Pensiile pentru vechime în muncă ca procuror aflate în plată şi stabilite pînă la 

data de 01.01.2018 nu se recalculează reieşind din majorarea generală a salariului 
procurorului în exerciţiu.”

Articolul IV. -  La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 123/1998 cu privire la 
capitalizarea plăţilor periodice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 85
86, art. 570), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

,,(2) Plăţile lunare achitate din mijloacele bugetului de stat beneficiarilor care, în 
urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională



din vina întreprinderii fără succesiune de drept, lichidate ulterior, se indexează în 
condiţiile art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.”

Articolul V. -  Articolul 17, alineatul (7) din Legea nr. 756/1999 asigurării pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Mo ldova, 2000, 
nr.31-33, art.192), cu modificările ulterioare va avea următorul cuprins:

,,(2) Îndemnizaţia de dizabilitate se indexează în condiţiile art. 13 din Legea nr. 
156/1998 privind sistemul public de pensii.”

Articolul VI. -  Articolul 7, alineatul (3) din Legea nr. 133 din 13 iunie 2008 cu 
privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 
625), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

,,(3) Venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, la 1 aprilie şi la 1 
octombrie. La 1 aprilie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în ultimul 
semestru al anului precedent anului indexării. La 1 octombrie, coeficientul de indexare 
constituie inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs.”.

Articolul VII. -  Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 
223-230, art. 505), cu modificările ulterioare se completează cu articolul VII1 cu 
următorul cuprins:

1,,VII In dependenţă de resursele financiare disponibile din Bugetul de Stat se 
acordă periodic suport financiar unic, conform modului stabilit de Guvern.”.

Articolul VIII. -  La articolul 1, alineatul (4) din Legea nr. 156/2019 cu privire la 
acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi, a doua propoziţie se 
completează la sfîrşit cu cuvintele ,, , a cărei pensie aflată în plată sau venitul lunar 
asigurat realizat nu depăşeşte 1,5 ori din minimul de existenţă anual, conform datelor 
Biroului Naţional de Statistică disponibile la momentul solicitării indemnizaţiei.”

Articolul IX. -  (1) Prezenta lege intră în vigoare la momentul publicării.

(2) Prevederile Articolului II intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
(3) Modalitatea de indexare stabilită la Articolul III punctul 1 din prezenta lege se 

va utiliza la determinarea coeficientului de indexare a prestaţiilor de asigurări sociale şi a 
unor prestaţii sociale de stat începînd cu 1 octombrie 2020.

(4) Prevederile articolului VI intră în vigoare la 1 aprilie 2021.

Preşedintele Parlamentului Zinaida GRECEANÎI

Nr. Chişinău 2020



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

de comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.__________________________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 
urmărite

Scopul elaborării prezentului proiect de lege constă în precizarea unor reglementări în 
domeniul protecţiei sociale, în special în vederea respectării principiilor care stau la 
baza sistemului public de pensii -  principiul egalităţii, care asigură tuturor 
participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege şi 
principiul contributivităţii - conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite, precum şi sporirea garanţiilor 
sociale._____________________________________________________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene.___________________________________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de lege prevede modificarea a 8 acte normative: Legea nr. 909/1992 

privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 
Cernobîl, Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 156/1998 
privind sistemul public de pensii, Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăţilor 
periodice, Legea nr. 133 din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, Legea nr. 
756/1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Legea nr. 147 din 17 
iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea nr. 156/2019 
cu privire la acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi.

Prin prezentul proiect se instituie indexarea semianuală a tuturor pensiilor, indiferent 
de mărimea pensiilor, precum şi a venitului lunar minim garantat utilizat la determinarea 
Programului de Ajutor Social. Respectiv, se propune ca indexarea să fie realizată de 
două ori pe an: la 1 aprilie şi la 1 octombrie. La 1 aprilie coeficientul de indexare va 
constitui inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării. La 
1 octombrie, coeficientul de indexare va constitui inflaţia înregistrată în primul semestru 
al anului în curs.

Acest mecanism de indexare va asigura beneficiarilor de pensii o co 
neîntârziată a efectului inflaţionist. Or, mecanismul , existenf.stahileşte,,cĂitide
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loc post-factum, fapt ce subminează rolul fundamental al indexării şi compensează cu o 
întârziere costurile legate de diminuarea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Respectiv, aplicarea principiului de indexare semianuală în baza inflaţiei înregistrate 
în ultimul semestru va consolida funcţia de bază a indexării, şi anume cea de protejare a 
pensionarilor de efectul diminuării puterii de cumpărare. La 1 aprilie şi 1 octombrie 
2020 vor beneficia de indexare cca 695 mii beneficiari de pensii.

Mecanismul de indexare propus prin prezentul proiect de lege se va aplica pentru 
toate prestaţiile sociale, inclusiv plăţile capitalizate, îndemnizaţiile de dizabilitate 
survenită ca urmare a unui accident de muncă şi compensaţiile băneşti lunare stabilite 
participanţilor la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl.

Totodată, întru susţinerea financiară a beneficiarilor de prestaţii sociale cu nivel 
redus, propunem acordarea periodică a suportului financiar unic, în dependenţă de 
resursele financiare disponibile din Bugetul de Stat.

Concomitent, proiectul de lege prevede indexarea semianuală a venitului lunar 
minim garantat, pentru a asigura prevenirea încetării dreptului la Pogramul de Ajutor 
Social a beneficiarilor aflaţi în plată, dar şi încadrarea în Program a unui număr mai 
mare de familii/persoane defavorizate.

O altă precizare din proiectul de lege se referă la condiţiile privind acordarea 
indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi pentru persoanele îndreptăţite prin 
garantarea stabilirii acestei prestaţii persoanelor cu venituri mici, a căror pensie aflată în 
plată sau venitul lunar asigurat realizat nu depăşeşte 1,5 ori din minimul de existenţă 
anual.

O altă prevedere ce se propune a fi instituită constă în excluderea posibilităţii de a 
recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor ţinându-se cont de mărimea salariului 
lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu.

O acţiune importantă a reformei de pensionare, demarate în anul 2017, a constituit 
excluderea pensiilor privilegiate prin unificarea condiţiilor şi a modului de calcul al 
pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de cetăţeni (deputaţi, membri de 
Guvern, aleşi locali, procurori, funcţionari publici), astfel, asigurând respectarea 
principiului echităţii sociale şi a contributivităţii.

Respectiv, pensiile pentru aceste categorii de cetăţeni, începând cu 1 ianuarie 2017, 
se stabilesc în baza criteriilor unificate (vârsta de pensionare, durata stagiului de 
cotizare) precum şi în baza a unei singure formule de calcul a pensiei pentru limită de 
vârstă. În cazul procurorilor această prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

Subliniem că legislaţia în vigoare din domeniul pensionării nu prevede recalcularea 
pensiei procurorilor, însă, pe parcursul anului 2018, au fost recalculate pensiile 
procurorilor (stabilite pînă la 1 ianuarie 2018), conform deciziilor definitive şi 
irevocabile ale instanţelor de judecată privind recalcularea şi achitarea pensiilor pentru



vechime în muncă, reieşind din salariul mediu lunar achitat procurorului în exerciţiul 
funcţiei, ţinând cont de toate majorările, începând cu 5 aprilie 2013 în temeiul Legii 
privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr.328/2013.

În context, este necesar precizarea normelor în cazul procurorilor şi excluderea 
posibilităţii recalculării pensiilor judecătorilor ţinându-se cont de mărimea salariului 
lunar al procurorului şi judecătorului în exerciţiu în vederea respectării principiului 
egalităţii. Pensiile acestor categorii de beneficiari se vor indexa în condiţii generale, 
asigurîndu-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare._____________________________

5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului de lege nu vor necesita mijloace financiare 

suplimentare._________________________________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Implementarea prevederilor proiectului va necesita ajustarea cadrului normativ 

aferent.______________________________________________________________________

7. Avizarea si consultarea publică a proiectului_______________________________

8. Constatările expertizei anticorupţie_______________________________________

9. Constatările expertizei de compatibilitate__________________________________

10. Constatările expertizei juridice___________________________________________

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU
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10.02.2020 nr. 16/799
Cancelaria de Stat

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte

ale Guvernului
Nr.
crt. Criterii de înregistrare Nota autorului

1. Categoria şi denumirea proiectului Proiectul de lege pentru modificarea 
unor acte legislative.

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
5 7 5 5

Sociale.
3. Justificarea depunerii cererii Proiectul de lege este elaborat la 

iniţiativa Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale în vederea precizării 
unor reglementări în domeniul protecţiei 
sociale, în special în vederea respectării 
principiilor care stau la baza sistemului 
public de pensii -  principiul echităţii şi 
contributivităţii.

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a
5 5 5

căror avizare este necesară
- Ministerul Finanţelor.
- Ministerul Economiei şi

5

Infrastructurii.
- Casa Naţională de Asigurări Sociale.
- Ministerul Justiţiei.

5

- Centrul Naţional Anticorupţie.
5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor

/\

In termen de 1 zi.

6. Numele, prenumele, funcţia şi datele 
de contact ale persoanei 
responsabile de promovarea 
proiectului

Russu Carolina, consultant principal al 
Direcţiei politici de asigurări sociale şi 
medicale, tel.: 022 26-88-14, email: 
carolina.russu@msmps.gov.md.

7. Anexe - Proiectul de lege;
- Nota Informativă la proiectul delege.

8. Data şi ora depunerii cererii . . .  . . I T i  1 Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica ILsr̂ eJI U

Location: Moldova
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9. Semnătura
Viorica DUMBRĂVEANU
Ministru al Sănătăţii, Muncii si 
Protecţiei Sociale

5


