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(Legea nr.909-XII/1992, nr.544-XIII/1995, nr.156-XIV/1998,

nr.489-XIV/1999, nr.278-XVI/2007, nr.158/2008)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Conform autorului, scopul proiectului constă în
„asigurarea funcţionării unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil, care să garanteze un trai
decent beneficiarilor de pensii”. Reglementările proiectului urmăresc „reducerea inechităţii
sistemului de pensii, racordarea la principiile de asigurări sociale, guvernanţa transparentă şi
capacitatea consolidată a sistemului de pensii”.
La modul concret, este un proiect novator şi revoluţionar care propune:
- majorarea graduală a vârstei de pensionare, până în anul 2026, la 62 de ani pentru femei şi
65 de ani pentru bărbaţi;
- majorarea stagiilor complete de cotizare de 36 ani pentru bărbaţi şi 33 ani pentru femei;
- modificarea formulelor de calcul a pensiilor, cu stabilirea unui coeficient unic – 1,35% – în
calitate de rată de acumulare pentru anii de cotizare;
- modificarea formulelor de calcul al pensiilor pentru persoanele cu dizabilităţi;
- introducerea conceptului de „valorizare” a pensiei, în conformitate cu care autorul
preconizează o majorare a pensiilor (stabilite anterior) cu 5%-25%;
- reglementarea „pensiei anticipate”, şi plafonarea pensiei la 5 salarii medii pe economie;
- excluderea serviciului militar din perioada stagiului de cotizare la CNAS şi excluderea
„stagiului special” din sistemul public de asigurări sociale.

d. Suficienţa argumentării. În cadrul notei de argumentare, autorul a specificat condiţiile
care au determinat elaborarea proiectului, scopul şi obiectivele urmărite, principalele
prevederi şi locul actului în sistemul legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, nu au fost
analizate efectele social-economice scontate ale proiectului şi modul concret cum va fi
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influenţată protecţia socială a potenţialilor beneficiari de pensii generale şi pensii speciale.
Proiectele de o asemenea complexitate nu pot fi promovate fără o amplă campanie de
informare a societăţii şi fără implicarea într-un dialog constructiv a societăţii civile. În statele
cu o democraţie dezvoltată, pentru asemenea modificări esenţiale a legislaţiei sunt
organizate procese/campanii de consultare a populaţiei. Termenele restrânse de
implementare a prevederilor proiectului nu lasă loc de echivoc cu privire la concluzia unei
elaborări pripite, de aceea recomandăm extinderea termenelor generale şi speciale de
implementare, cu oferirea unor perioade suficiente de tranziţie de la vechea la noua
legislaţie. Termenul de tranziţie va permite realizarea drepturilor persoanelor de a beneficia
de pensie obţinut în mod legal.
În opinia noastră, considerăm că insuficienţa argumentelor invocate de autor în nota
informativă, precum şi factorii de coruptibilitate identificaţi în proiect nu justifică necesitatea
promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

La momentul examinării, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea nr.909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit
de pe urma catastrofei de la Cernobîl, Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului,
Legea nr. 156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legea nr.489/1999 privind
sistemul public de asigurări sociale, Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, Legea
nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public), precum şi nota
informativă la acesta, erau publicate pe site-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei al Republicii Moldova www.mmpsf.gov.md şi pe portalul informativ
www.particip.gov.md ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de Legea
nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Deşi autorul îşi propune să asigure funcţionarea unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil,
care să garanteze un trai decent beneficiarilor de pensii, după analiza prevederilor proiectului
conchidem că acestea sunt în detrimentul cetăţenilor Republicii Moldova, care vor putea să
se pensioneze la împlinirea vârstei de 65 ani, pentru bărbaţi (în prezent, 62 ani) şi 62 ani,
pentru femei, în prezent (57 ani), de asemenea, majorându-se stagiul complet de cotizare –
la 36 ani pentru bărbaţi (în prezent 33 ani) şi 33 ani pentru femei (în prezent 30 ani).
Beneficiul prezentat de către autorul proiectului, „de majorare a pensiilor cu 5%-25%”, în
opinia noastră nu se prezintă atât de evident, dacă luăm în considerare speranţa medie de
viaţă în Republica Moldova, majorarea vârstei de pensionare şi procesele inflaţioniste.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Realizarea prevederilor proiectului generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat şi
autorul prezintă fundamentarea economico-financiară.
Cu toate acestea, autorul proiectului nu ia în considerare faptul că orice modificări ale
legislaţiei privind pensionarea, defavorabile angajaţilor care au vârsta pentru pensionare şi
continuă să activeze fără a-şi stabili pensia, va genera exodul acestora din cadrul
autorităţilor, iar eliberarea masivă din serviciu va genera cheltuieli suplimentare bugetare
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neprevăzute (indemnizaţiile de eliberare).

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul supus expertizei nu
reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care compatibilitatea acestuia cu
standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată. Totodată, date fiind obiecţiile
expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de expertiză anticorupţie,
considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale anticorupţie.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Conflict de norme:
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 şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
„Articolul 32. Asigurarea cu pensie
Judecătorul are dreptul la pensie în condiţiile Legii privind sistemul public de pensii.”

Atenţionăm asupra unei reglementări care riscă să contravină cadrului normativ actual (art.43
şi 47 din Constituţia Republici Moldova) care asigură protecţia muncii, asistenţa şi protecţia
socială şi consfinţeşte drepturile persoanelor care au fost dobândite în mod licit.
Recomandăm autorului să consulte Hotărârea Curţii Constituţionale nr.27/2011 privind
controlul constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte
plăţi sociale pentru unele categorii de salariaţi, Hotărârea Curţii Constituţionale nr.19/2011
pentru controlul constituţionalităţi unor prevederi din Legea nr.48/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative.

Recomandarea: Recomandăm reevaluarea prevederii.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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Art.III. – 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 ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
13. La articolul 13:
alineatul (1) cuvintele „media dintre” şi „şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară”
se exclud;
se completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins:
„(1/1) În cazul în care creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum este mai mică
de 2%, indexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care
creşterea indicelui preţurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va
constitui nu mai puţin de 2%.”

Atenţionăm asupra unei reglementări care stabileşte cerinţe excesive pentru exercitarea
drepturilor. În formula textuală propusă, autorul omite prevederea pct.2.1. din Subacţiunea
nr.1 al Obiectivului strategic 3 al Conceptului unic privind instituirea pensiei de bază,
garantată tuturor pensionarilor din bugetul de stat ca mecanism în vederea sporirii protecţiei
sociale a beneficiarilor şi ignoră pct.2.2 din Subacţiunea nr.2 al obiectivului strategic 3 al
Conceptului unic privind „indexarea pensiilor semestrial: la data de 1 aprilie şi la data de 1
octombrie”.
În opinia noastră, autorul trebuie să stabilească varianta de indexare a pensiilor de 2 ori pe
an – la 1 aprilie şi 1 octombrie – redistribuind mijloacele financiare prevăzute pentru
achitarea suportului financiar de stat.
Recomandarea privind excluderea indexării pensiilor în cazul creşterii anuale a indicelui
preţurilor de consum cu mai puţin de 2% necesită a fi reevaluată şi exclusă. Considerăm că
stabilirea unui prag minim de 2% este în defavoarea persoanei şi a drepturilor pe care le-a
obţinut legal.

Recomandarea: Recomandăm stabilirea indexării pensiilor de 2 ori pe an (la 1 aprilie şi
la 1 octombrie) cu excluderea limitei inferioare de 2%.

Art.IV. – Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000. nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
Pct.2. Articolul 29 se abrogă.

Excluderea mecanismului de garantare a pensiilor chiar dacă angajatorul nu a achitat
contribuţia la CNAS pentru persoana asigurată, constituie o cerinţă excesivă. Legiuitorul
pune în sarcina angajatului responsabilitatea de a urmări plata contribuţiei de asigurări
sociale de către angajator – ceea ce nu este cea mai reuşită soluţie. Considerăm mult mai
eficientă soluţia implicării mecanismului de stat în acest domeniu (Inspectoratul de Stat al
Muncii ş.a. autorităţi) şi în orice caz, propunerea are caracter abuziv faţă de persoana care-şi
primeşte salariul, are un statut inferior ierarhic/social la locul de muncă din sfera privată şi de
cele mai multe ori nu cunoaşte despre mărimea contribuţiilor achitate către CNAS.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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