
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea Legii privind sistemul 

public de pensii nr. 156/1998 și a Legii 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, în vederea 

modificării modalității de indexare a pensiilor stabilite în sistemul public.  
 

Scopul prezentului proiect de lege constă în sporirea gradului de protecție 

socială a pensionarilor pentru a le asigura un trai decent.  
 

Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului de lege 

Conform informației statistice a Casei Naționale de Asigurări Sociale,                      

la 1 iulie 2019, în Republica Moldova erau înregistrați 700887 beneficiari                          

de pensii, cu mărimea medie a pensiei de 1895,07 lei. 

Totodată, 527710 persoane sînt beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă          

cu mărimea medie a pensiei de 1834,21 lei, 123448 beneficiari de pensii                             

de dizabilitate cu mărimea medie a pensiei de 1431,30 lei și 11191 persoane 

beneficiază de pensii de urmaș cu mărimea medie a pensiei de 977,42 lei.                      

Din numărul total de pensionari, 75 la sută sînt pensionari pentru limită                       

de vîrstă. 

Din 1 aprilie 2019, cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă 

constituie 1079,33 lei. 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, minimul de existență pentru 

pensionari constituie 1574,20 lei, iar numărul beneficiarilor care primesc pensia 

sub acest indicator constituie cca 400 mii de persoane.  

Astfel, în vederea sporirii gradului de protecție socială a persoanelor                    

cu pensii mici, se propune indexarea suplimentară, la 1 octombrie 2020, a pensiilor 

care nu depășesc, în primul semestru al anului în curs, minimul de existență pentru 

pensionari; la 1 octombrie 2021 ‒ a pensiilor care nu depășesc mărimea dublă                    

a minimului de existență; iar la 1 octombrie 2022 vor fi supuse indexării pensiile 

care nu depășesc mărimea triplă a minimului de existență. 

Totodată, proiectul de lege prevede aplicarea în procesul de indexare                      

de la 1 octombrie a coeficientului de indexare ‒ media creșterii anuale a indicilor 

prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. În cazul în care indicele prețului                       

de consum în primul semestru al anului în curs este mai mare decît media creșterii 

anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, la determinarea 

coeficientului de indexare se va aplica acest indicator. 

Menționăm că indexarea de două ori pe an a pensiilor trebuie să fie realizată 

cu revizuirea mărimii pensiei minime pentru limită de vîrstă și a pensiei minime               

de dizabilitate care, potrivit prevederilor Legii nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii, se stabilesc de Guvern.  

Necesitatea revizuirii cuantumului pensiei minime este determinată                          

de următoarele aspecte: 

- garantarea principiului egalității – indexarea pensiilor la 1 octombrie 2020 

va asigura majorarea inclusiv a pensiilor minime aflate în plată începînd                           

cu 1 aprilie 2020, deoarece cuantumul acestora este sub nivelul minimului                  

de existență pentru pensionari (de la 1 aprilie 2019 cuantumul pensiei minime 
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pentru limită de vîrstă constituie 1079,33 lei). Totodată, revizuirea cuantumului 

pensiilor minime la 1 octombrie 2020 va garanta, după aceasta dată,                           

pensii majorate pentru noii beneficiari și nu în mărimea pensiei minime                         

de la 1 aprilie 2020; 

- asigurarea principiului echității sociale – conform prevederilor Legii 

nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, 

alocaţiile sociale pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent                  

din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate 

şi medii, iar cuantumul alocaţiei pentru persoanele vîrstnice ‒ un procent                      

din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă. Astfel, majorarea                               

la 1 octombrie 2020 a pensiei minime va genera majorarea alocațiilor pentru 

persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vîrstnice.  

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, cuantumul alocațiilor 

sociale constituie: pentru persoanele vîrstnice ‒ 215,46 lei, pentru persoanele                     

cu dizabilități – 272,51 lei, pentru persoanele cu dizabilități din copilărie –                   

712,46 lei, pentru copiii cu dizabilități – 735,27 lei, pentru persoanele care                         

și-au pierdut întreținătorul – 603,62 lei. Analiza datelor cu privire la alocațiile 

sociale denotă că prestațiile sociale vizate sînt la fel sub nivelul minimului                        

de existență, respectiv, necesită o atenție sporită sub aspectul majorării acestora.   

Amendamentele propuse sînt fundamentate inclusiv pe realizarea 

Recomandărilor pentru Republica Moldova ale Comitetului ONU pentru drepturile 

economice, sociale și culturale, potrivit cărora statul trebuie să asigure creșterea 

mărimii pensiilor, astfel încît pensia să permită beneficiarilor un standard de viață 

adecvat, iar ca prim pas, cuantumul pensiei să fie adus la nivelul minimului                      

de existență. 
 

Impactul proiectului de lege 

Prezentul proiect de lege va spori măsurile de protecție socială                             

a pensionarilor cu venituri mici și va asigura echitatea socială în procesul                     

de indexare a pensiilor pentru toți beneficiarii, indiferent de sursa de achitare                 

a pensiei.  
 

Fundamentarea economico-financiară a proiectului de lege 

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale cheltuielile 

suplimentare pentru implementarea proiectului estimate pentru anul 2020 

constituie:  

• pentru indexarea, la 1 octombrie 2020, a pensiilor care la 30 septembrie 

2020 nu depășesc, în primul semestru al anului în curs, minimul de existență pentru 

pensionari – 82 134,5 mii lei (cheltuielile suplimentare includ indexarea la 1.4.2020 

a părții pensiei achitate din mijloacele bugetului de stat şi indexarea suplimentară, 

conform proiectului, a pensiilor la 1.10.2020); 

• pentru achitarea alocațiilor sociale de stat, urmare a modificării articolului 13 

din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii – 6 688,2 mii lei.  
 

 

 

 

Responsabil: Viorica Dumbrăveanu, 

Consilier al Președintelui RM în domeniul dezvoltării sociale  

Telefon de contact:  022 265-220 
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Proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE  

pentru modificarea unor acte legislative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – 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. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 

,,Articolul 13. Indexarea pensiei 

(1) Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare 

constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii                  

3 ani, în modul determinat de Guvern.  

(2) Începând cu 1 octombrie 2020 pensiile se indexează după cum 

urmează: 

a) pensiile, care la 30 septembrie 2020 nu depășesc minimul de existență 

pentru pensionari în primul semestru al anului în curs, se indexează                               

la 1 octombrie 2020.  

b) pensiile care la 30 septembrie 2021 nu depășesc mărimea dublă                             

a minimului de existență în primul semestru al anului în curs se indexează                     

la 1 octombrie 2021. 

c) pensiile care la 30 septembrie 2022 nu depășesc mărimea triplă                            

a minimului de existență în primul semestru al anului în curs se indexează                    

la 1 octombrie 2022. 

(3) Coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor 

prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, în modul determinat de Guvern.                      

În cazul în care indicele prețului de consum în primul semestru al anului în curs 

este mai mare decât media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum 

pentru ultimii 3 ani se aplică acest indicator la determinarea coeficientului                    

de indexare. 

(4) Diferența prevăzută la art.12 alin.(3) se indexează, suma rezultată                     

din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului de stat. 

2. La articolul 34 alineatul (4), textul „50% din mărimea pensiei stabilite –                 

de la bugetul de stat.” se substituie cu textul „50% din mărimea pensiei stabilite                           

şi ulterior indexate – de la bugetul de stat.” 

Art. II. ‒ Articolul 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 (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752),                                

cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 64. Indexarea pensiilor 

Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează în condițiile art. 13                       

din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. 

Indexarea se efectuează din contul bugetului de stat.” 

Art. III. –  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,                   

va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 
 

 

Проект 

 

 

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

 

ЗАКОН 

 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

 

 

Парламент принимает настоящий органический закон.  

 

Ст. I. - В Закон №156/1998 о государственной пенсионной системе 

(повторно опубликованный в Официальном мониторе Республики 

Молдова, 2004 г., № 42-44, ст.247), с последующими изменениями, внести 

следующие изменения:  

2. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

,,Статья 13. Индексация пенсий 

(1) Пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля. Коэффициент 

индексации составляет среднее значение годового роста индекса 

потребительских цен за последние три года, определяемый в порядке, 

установленном Правительством.  

  (2) Начиная с 1 октября 2020 года пенсии будут индексироваться 

следующим образом: 

a) пенсии, которые по состоянию на 30 сентября 2020 года в первом 

полугодии текущего года не превышают минимального прожиточного 

минимума, индексируются с 1 октября 2020 года;  
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b) пенсии, которые по состоянию на 30 сентября 2021 года в первом 

полугодии текущего года не превышают двойного размера минимального 

прожиточного минимума, индексируются с 1 октября 2021 года;  

c) пенсии, которые по состоянию на 30 сентября 2022 года в первом 

полугодии текущего года не превышают тройного размера минимального 

прожиточного минимума, индексируются с 1 октября 2022 года.  

(3) Коэффициент индексации составляет среднее значение годового 

роста индекса потребительских цен за последние три года, определяемый    

в порядке, установленном Правительством. В случае, если индекс 

потребительских цен в первом полугодии текущего года превышает 

среднегодовое увеличение индексов потребительских цен за последние три 

года, этот показатель применяется при определении коэффициента 

индексации. 

 (4) Разница, предусмотренная частью (3) статьи 12, индексируется,        

а полученная в результате индексации сумма выплачивается за счет 

средств государственного бюджета.  

2. В части (4) статьи 34 слова „50 процентов  назначенной             

пенсии – из государственного бюджета.” заменить словами „50 процентов 

назначенной и впоследствии индексированной пенсии – из 

государственного бюджета.”. 

Ст. II. - Статью 64 Закона о пенсионном обеспечении 

военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров (повторно 

опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2010 г., 

№ 247-251, ст. 752), с последующими изменениями, изложить                             

в  следующей редакции: 

„Статья 64. Индексация пенсий  

Пенсии, назначенные в соответствии с настоящим законом, 

индексируются в порядке, предусмотренном  статьей 13 Закона                    

№ 156/1998 о государственной пенсионной системе. Индексация 

производится за счет средств государственного бюджета.”. 

Ст. III. -  (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования 

настоящего закона привеcти свои нормативные акты в соответствие                              

с настоящим законом. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 
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