Proiect

Lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de
stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 461 se abrogă.
2. La articolul 48, alineatul (1) şi articolul 49, alineatul (1) cifrele ,, , 461” se exclud.
Art. II. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La alineatul (5) al articolului 26, sintagma ,, , ţinîndu-se cont de indexarea salariului”
se exclude.
2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
,, Articolul 32. Asigurarea cu pensie
(1) Judecătorul, care a atins vîrsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20
de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni în funcţie de judecător, are dreptul la pensie pentru
vechime în muncă în proporţie de 55 % din suma tuturor plăţilor lunare asigurate ale
judecătorului la data depunerii cererii, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea
de 20 de ani în funcția de judecător - de 3 procente, dar în total nu mai mult de 80 procente din
suma tuturor plăților lunare asigurate ale judecătorului.
(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi judecătorilor care au activat în instanţele
internaţionale, luîndu-se în calcul suma plăților lunare asigurate ale judecătorului Curţii
Supreme de Justiţie.
(3) Pensia pentru vechime în muncă obţinută în condiţiile alin. (1) se stabilește și se
plăteşte doar judecătorilor care au depus cererea de demisie şi judecătorilor care au fost
eliberaţi din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă.
(4) În cazul în care judecătorii în demisie sunt numiţi iarăşi în funcţia de judecător, plata
pensiei se suspendă.”.

3. La articolul 321:

în denumirea articolului, după cuvintele „şi plata” se completează cu cuvintele „pensiilor
şi”;
la alineatul (1), cuvîntul „Indemnizaţiile” se substituie prin textul „Pensiile şi
indemnizaţiile”.
4. Articolul 322 va avea următorul cuprins:
„Articolul 322. Sursa de finanţare.
Cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere se suportă după
cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - de
la bugetul de stat.”.
5. Articolul 33, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
,,(3) În cazul decesului judecătorului în exerciţiul funcţiunii, familiei lui i se plăteşte o
indemnizaţie unică în mărimea şi în condiţiile stabilite la art. 26 alin. (3).”
Art. IV. – Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.
(2) Judecătorii care beneficiază deja de plata pensiei, dar continuă să activeze în funcţia
de judecător, vor primi pensia în mărimea stabilită la data intrării în vigoare a prezentei legi. În
cazul demisiei sau eliberării judecătorilor din funcție în legătură cu atingerea plafonului de
vîrstă, la cerere, pensia acestora va fi recalculată din suma plăților lunare asigurate ale
judecătorului la data depunerii cererii.
(3) Judecătorilor care începînd cu data de 1 iulie 2011 întruneau condițiile de
pensionare stabilite de legistația în vigoare la data de 30 iunie 2011, au dreptul de a cere
stabilirea pensiei în condițiile și în mărimea stabilită de legislația în vigoare la acea dată.
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