
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

1. Autorul şi participanţii la elaborarea proiectului şi scopul acestuia 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost elaborat de către 

Ministerul Justiţiei în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei precum şi 

cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, avînd drept scop remedierea carenţelor legislative 

referitoare la funcţionarea normelor privind dreptul judecătorilor la pensie de asigurări sociale. 

2. Temeiul iniţierii procesului de elaborare 

Temei pentru iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege menţionat a servit 

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 27 din 20 decembrie 2011 prin care au fost declarate 

neconstituţionale prevederile art. 46
1 

 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind 

pensiile de asigurări sociale de stat şi art. 32 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului referitoare la condiţiile de stabilire a pensiei judecătorilor, în 

redacţia Legii nr.56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.  

 

Prin Legea nr. 29 din 7 martie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

au fost aduse în concordanţă prevederile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de 

asigurări sociale de stat cu Hotărîrea Curţii Constituţionale doar în partea ce ţine de creşterea 

stagiului de cotizare pentru femei. 

 

Menţionăm că, din conţinutul proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative, în varianta aprobată de Guvern prin Hotărîrea nr. 386 din 8 iunie 2012, au fost 

excluse prevederile ce ţin de asigurarea cu pensii ale judecătorilor, creînd astfel un vid 

legislativ. 

 

3. Argumentarea necesităţii de reglementare 

Întîrzierea unei noi reglementări referitoare la condiţiile de stabilire a pensiei judecătorilor 

contravine pct. 1 al Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 27 din 20 decembrie 2011, care ,,este 

definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac”, şi contravine prevederilor art. 28
1 

din 

Legea nr. 317 din  13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, potrivit căreia 

Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, 

prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea sau abrogarea 

actului normativ sau a unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale, care urmează a fi 

examinat de legislativ în mod prioritar. 

 

Astfel, se propun următoarele rectificări şi ajustări necesare în vederea îmbunătăţirii 

mecanismului de stabilire şi plată a pensiilor judecătorilor: 

 

1. Revenirea la redacţia veche a articolului 32 din Legea 544 cu privire la statutul 



judecătorului, dar cu stabilirea unor condiţii adiţionale, după cum urmează: 

 

Pentru viitor: Judecătorii care au împlinit vîrsta de 50 de ani, vor avea două opţiuni: fie să 

iasă la pensie, care se calculează conform regulilor generale stabilite la alin. (1) art. 32, fie 

continuă să activeze pînă la 65 de ani (atingerea plafonului de vîrstă), dar în acest caz, li se 

va achita doar salariul.  

 

Pentru prezent:  Judecătorii care sunt la pensie (au vîrsta de 50 de ani), dar nu au atins 

plafonul de vîrstă (65 de ani)  şi continuă să activeze în funcţia de judecător vor beneficia 

de plata salariului şi de pensia anterior stabilită, dar care nu va fi majorată în raport cu 

noile salarii. Odată ce va demisiona sau se va elibera din funcţia de judecător în legătură cu 

atingerea plafonului de vîrstă, judecătorul va beneficia de recalcularea pensiei conform 

salariului pe care l-a primit în ultima perioada. 

 

 

2. S-au exclus prevederile potrivit cărora indexarea indemnizaţiilor viagere şi a pensiilor se 

făcea în raport cu salariul judecătorilor în exerciţiu, urmînd ca această indexare să se facă 

conform regulilor generale prevăzute Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind 

pensiile de asigurări sociale de stat.  

 

4. Respectarea transparenţei în procesul decizional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare. 
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