LEGE
pentru modificarea Legii nr. 156/1998
privind sistemul public de pensii

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 41 va avea următorul cuprins:
„Articolul 41. Vârstele de pensionare
(1) Se stabilește vârsta standard de pensionare de 62 de ani pentru bărbați și
de 57 de ani pentru femei.
(2) Pentru femeile care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani cinci și
mai mulți copii se stabilește vârsta de pensionare de 54 de ani.
(3) Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții deosebite
de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vârsta standard de pensionare stabilită la
alin. (1) se diminuează conform tabelului nr. 2.
Tabelul nr. 2
Stagiul de cotizare realizat în
condiţii deosebite de muncă
(ani împliniţi)
10
11
12
13
14

Reducerea vârstei
standard de pensionare
5 ani
5 ani 6 luni
6 ani
6 ani 6 luni
7 ani

15
16
17
18
19
20 de ani şi mai mult

7 ani 6 luni
8 ani
8 ani 6 luni
9 ani
9 ani 6 luni
10 ani

”

2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
„Articolul 42. Stagiul de cotizare
(1) Se stabilește stagiul complet de cotizare de 33 de ani pentru bărbați și 30
de ani pentru femei.
(2) Se stabilește stagiul special pentru persoanele care au realizat stagiul de
cotizare în condiții deosebite de muncă prin diminuarea, conform tabelului nr. 2, a
stagiului complet de cotizare prevăzut la alin. (1). Lista locurilor de muncă în
condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în
condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste se aprobă de Guvern.
(3) Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu condiția
că persoanele specificate la alin. (2) au fost ocupate în aceste lucrări ziua completă
de muncă.”
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aproba actele necesare pentru punerea
în aplicare a prezentei legi.
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