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. La articolul 2 alineatul (1), textul „domiciliată în Republica Moldova” se
exclude.
2. Articolul 31 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Persoana care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica
Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale depune cererea de
pensionare, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte și celelalte acte
necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din
Republica Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu.”
3. Articolul 34:
la alineatul (1), textul „prestatorul de servicii de platăˮ se substituie cu textul
„prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldovaˮ;
la alineatul (3), textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”.
4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
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„Articolul 36. Plata pensiei către persoana care și-a stabilit
domiciliul în străinătate
(1) Persoana care și-a stabilit domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în
condițiile prezentei legi.
(2) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiază de pensie în Republica
Moldova și are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligația de a transmite,
pe adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de
viață în modul prevăzut de Guvern. Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau
transmite certificatul de viață după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată
de la data la care a fost suspendată.
(3) Beneficiarul de pensie va completa certificatul de viață și îl va semna la
misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului
de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări
Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către
titularul drepturilor sociale.
(4) În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite
certificatul de viață în termenul indicat, Casa Națională de Asigurări Sociale
suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele
12 luni.”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
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