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AVIZ CONSULTATIV 

din 16 ianuarie 2020 

 

Membrii Consiliului participanți la examinarea sesizării:  

 

Ian FELDMAN – preşedinte  

Svetlana DOLTU – membră  

Andrei BRIGHIDIN – membru  

Victorina LUCA – membră  

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

I. Motivul și faptele sesizării 

 

1.1 La data de 02 decembrie 2019, în adresa Consiliului a parvenit solicitarea avocatului Igor I. 

Hlopețchi privind emiterea unui aviz consultativ asupra compatibilității prevederilor art. 38 

alin.(1) lit. c) și art. 38 alin. (4) din Legea privind funcționarul public cu statut special nr. 

288/2016 cu standardele în vigoare privind nediscriminarea, ce au făcut obiectul sesizării cu 

nr. 203a pe rolul Curții Constituționale. 

  

II. Temeiul emiterii avizului consultativ 

 

2.1 Consiliul, conducându-se de prevederile art. 12 alin.(1) lit. a) din Legea din cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121/2012 și pct. 19, 21 lit. a) din Legea cu privire la activitatea 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298/2012, 

decide emiterea prezentului aviz consultativ. 

   

III. Dreptul național și internațional relevant 

 

3.1 Constituția Republicii Moldova prevede la art. 16 alin. (2) că toți cetățenii Republicii 

Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. 

3.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 prin prisma prevederii art. 1 alin. (1) 

stabilește că, scopul acesteia este de prevenire și combatere a discriminării, precum și de 

asigurare a egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele 

politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții fără deosebire de rasă, culoare, 

naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 

apartenență politică sau orice alt criteriu similar. Art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind orice 

deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi şi libertăți a persoanei sau a unui grup 

de persoane, precum şi susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, 

stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse. Constituie discriminare directă tratarea 



unei persoane în baza oricăruia  dintre criteriile prohibitive în manieră mai puțin favorabilă 

decât tratarea altei persoane într-o situație comparabilă.  

3.3 Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne nr. 288/2016 prevede, la articolul 19, limitele de vârstă în funcția publică cu statut 

special. Astfel, funcționarii publici cu statut special pot deține funcții publice cu statut special 

până la atingerea următoarelor limite de vârstă: a) 50 de ani – pentru subofițeri; b) 55 de ani – 

pentru ofițeri, cu excepția gradelor de chestor, chestor-șef și chestor general, pentru care 

limita de vârstă este de 60 de ani. Conform alin. (2) menținerea în funcția publică cu statut 

special peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1) poate avea loc pentru o perioadă de 

maximum 5 ani în întreaga carieră. Prelungirea se face, anual, de către angajator sau 

persoana împuternicită de către acesta, cu condiția ca funcționarul public cu statut special să 

fie declarat apt pentru serviciu prin decizia Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne. 

Articolul 38 stabilește că raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special poate să 

înceteze în următoarele situații: a) prin demisie; b) la atingerea limitei de vârsta în serviciu, cu 

excepția cazului stabilit la art. 19 alin. (2); c) după acumularea vechimii în muncă ce permite 

dreptul la pensie, cu excepțiile stabilite de prezenta lege; (4) În cazul acumulării premiselor ce 

determină aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), raportul de serviciu al funcționarului public cu 

statut special poate fi prelungit prin acordul comun al părților pe o perioadă determinată. În 

cazul stabilirii pensiei funcționarului de către Ministerul Afacerilor Interne, raportul de serviciu 

al acestuia poate fi prelungit pe o perioadă determinată ce nu va depăși 5 ani, calculați 

cumulativ din data reîncadrării ulterioare stabilirii pensiei. Articolul 68. Dreptul la pensie 

Funcționarul public cu statut special beneficiază de pensie în condițiile Legii asigurării cu 

pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 

interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993. 

3.4 Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă și din 

trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993. Conform art. 1, militarii care satisfac 

serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor 

interne beneficiază de dreptul la pensie viageră pentru vechime în muncă, dacă au vechimea 

respectivă în serviciu militar și în organele afacerilor interne. Art. 2 stabilește condițiile de 

asigurare cu pensii, conform alin. (1) militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din 

trupele organelor afacerilor interne care au dreptul la pensie li se stabilește pensie după 

eliberare din serviciu. Conform alin. (2) Persoanelor din corpul de ofițeri și din corpul de 

comandă (cu excepția celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li s-a prelungit peste 

limita de vârstă, stabilită de legislație, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în 

serviciu în organele afacerilor interne şi care au dreptul la pensie în conformitate cu art.13 lit. 

a) din prezenta lege li se acordă, de la data emiterii ordinului privind prelungirea termenului de 

aflare în serviciu, pensie în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite. Art. 13 prevede 

condițiile de stabilire a pensiei, astfel, dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au: a) 

militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din 

trupele organelor afacerilor interne care la 1 iulie 2011 au o vechime în serviciu de cel puțin 20 

de ani și 6 luni. În fiecare an ulterior, vechimea în serviciu se majorează, până la atingerea 

vechimii în serviciu de 25 de ani. 

3.5 Hotărârea Guvernului cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și 

plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi 

sistemului penitenciar nr. 78/1994. Conform pct. 8 la calcularea vechimii în muncă pentru 

stabilirea pensiei militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofițeri și subofițeri ai Poliției de 

Frontieră colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut 



special din cadrul sistemului administrației penitenciare, se acordă următoarele înlesniri: a) trei 

luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu: durata aflării în contingentul militar sau grupă 

de observatori abilitate cu dezamorsarea conflictului armat în zona nistreană a Republicii 

Moldova; timpul participării la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței 

Republicii Moldova de la 2 martie 1992 la 13 august 1992; timpul aflării la tratament în 

instituțiile medicale a persoanelor rănite, contuzionate, devenite infirme sau afectate de o 

maladie în rezultatul acțiunilor militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii 

Moldova; timpul aflării sub arest, detenției și deportării militarilor și persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele organelor afacerilor interne corpului de ofițeri şi subofițeri ai Poliției de 

Frontieră colaboratorilor corpului de ofițeri şi subofițeri ai Poliției de Frontieră colaboratorii 

Centrului Național Anticorupție şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare, supuse represiunilor şi reabilitate ulterior; durata aflării în misiuni 

sau operații internaționale;  

b) două luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu în activități de zbor în aviația reactivă 

şi cu elice - în condiții stabilite de Ministerul Apărării;  

c) o lună şi jumătate vechime în muncă pentru o lună de serviciu: în aviație la desfășurarea 

activității de zbor (cu excepția tipurilor de aviație indicate în subpunctul «b» al prezentului 

punct) - în condiții stabilite de Ministerul Apărării; în toate funcțiile şi specialitățile de scafandru 

– în condiții stabilite de Ministerul Apărării; în funcții legate de efectuarea sistematică a 

salturilor "cu parașuta – în condiții stabilite de Ministerul Apărării. în toate funcțiile deținute,  în 

subdiviziunile cu destinație specială ale Serviciului de Informații şi Securitate al Republicii 

Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri. Poliției de Frontieră, Ministerului Afacerilor 

Interne şi Serviciului de Protecție şi Pază de Stat - în condiții stabilite, respectiv, de Serviciul 

de Informații şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri 

Departamentul Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Protecție şi 

Pază de Stat. la pichetele de grăniceri, posturi, comenduiri, punctele de trecere simplificată a 

frontierei de stat a persoanelor şi mijloacelor de transport, secțiile de legalizare a 

documentelor pasagerilor şi mijloacelor de transport ce- pleacă peste hotare ale trupelor de 

grăniceri secțiile de control al frontierei şi sectoarele Poliției de Frontieră. timpul executării 

serviciului în subdiviziunile de poliție dislocate în municipiul Bender şi raionul Dubăsari pe 

perioada regimului de securitate în zona conflictului armat;  

d) două luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu: în instituții penitenciare de tip închis, 

casele de arest şi instituțiile destinate pentru deținerea şi tratarea bolnavilor contagioși şi 

bolnavilor psihici, precum şi la lucrări de subteran;  

e) o lună şi jumătate vechime în muncă pentru o lună de serviciu: în celelalte instituții 

penitenciare, în Administrația Națională a Penitenciarelor, precum şi în subdiviziunile acestuia 

care îşi desfășoară activitatea în locurile de privațiune de libertate;  

f) patru luni vechime în muncă pentru trei luni de serviciu: în instituțiile de reeducare şi în 

instituțiile de reabilitare socială;  

j) militarilor înrolați benevol în serviciu în organele securității statului li se calculează un an de 

serviciu militar pentru doi ani de vechime în muncă, dar cel mult 10 ani; în cazuri excepționale 

conducătorii organelor securității statului sânt în drept să decidă includerea în stagiul militar a 

vechimii în muncă a cetățenilor Republicii Moldova înrolați în serviciu militar în organele 

securității statului, calculându-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar;  

k) doi ani de vechime în muncă în autoritățile publice, în activitatea financiară, economică, de 

contabilitate şi juridică pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - 

colaboratorilor Centrului Național Anticorupție. 

3.6 Carta Socială Europeană (revizuită) consfințește dreptul la protecție în caz de concediere. 

Astfel, articolul 24 prevede că în vederea asigurării exercitării efective a dreptului la protecție 



în caz de concediere, părțile se angajează să recunoască: a) dreptul lucrătorilor de a nu fi 

concediați fără un motiv valabil legat de aptitudinea sau conduita acestora, sau de cerințele de 

funcționare a întreprinderii, a instituției sau a serviciului; b) dreptul lucrătorilor concediați fără 

motiv valabil la o indemnizație adecvată sau la o altă reparație corespunzătoare. In acest 

scop, părțile se angajează să asigure ca un lucrător care consideră că a făcut obiectul unei 

măsuri de concediere fără un motiv valabil să aibă drept de apel împotriva acestei măsuri în 

fața unui organ imparțial. 

 

 

IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele: 

 

4.1 Consiliul urmează să se pronunțe asupra presupusei discriminări directe a funcționarilor 

publici cu statut special care au acumulat vechimea în muncă ce permite dreptul la pensie 

până la atingerea limitei de vârstă în serviciu, manifestată prin faptul că prevederile art. 38 

alin.(1) lit. c) și art. 38 alin. (4) din Legea privind funcționarul public cu statut special nr. 

288/2016 oferă angajatorului dreptul de a înceta unilateral raportul de muncă cu funcționarii 

aparținând acestei categorii.  

4.2 În această privință, Consiliul urmează să verifice prezența cumulativă a următoarelor 

elemente: 

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție etc.) în 

exercitarea unui drept recunoscut de lege;  

b) aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane);  

c) care se află în situație analogică; 

d) în baza unui criteriu protejat.  
4.3 Examinând textul art. 38 alin.(1), Consiliul reține că acesta enumeră temeiurile încetării 

raportului de serviciu cu funcționarul public cu statut special, în particular, stabilind că raportul 

de serviciu al funcționarului public cu statut special poate să înceteze: b) la atingerea limitei de 

vârstă în serviciu, cu excepția cazului stabilit la art. 19 alin. (2); c) după acumularea vechimii în 

muncă ce permite dreptul la pensie, cu excepțiile stabilite de lege. Totodată, conform alin. (3) 

al art. 38, în cazul acumulării vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie, încetarea 

raportului de serviciu al funcționarului public cu statut special are loc în circumstanțe ce nu 

depind de voința părților.  

4.4 Astfel, raporturile de serviciu cu funcționarii publici cu statut special care au acumulat 

vechimea în muncă ce permite dreptul la pensie încetează odată cu survenirea acestei 

circumstanțe, mai exact odată cu acumularea a 25 de ani (începând cu 2020, conform art. 13 

al Legii nr. 1544/1993) de vechime în serviciu. Consiliul observă că, cu titlu de excepție, în 

conformitate cu alin. (4) al art. 38, legiuitorul permite prelungirea raportului de serviciu al 

funcționarului public cu statut special în cazul atingerii vechimii în muncă ce permite dreptul la 

pensie, prin acordul comun al părților pe o perioadă determinată.  

4.5 Totodată, Consiliul constată faptul că, având în vedere modalitatea de calculare prevăzută în 

Hotărârea Guvernului nr. 78/1994, cu înlesnirile prevăzute la pct. 8 al acesteia (a se vedea 

pct. 3.6), care permit acumularea vechimii într-un termen mai restrâns decât 25 de ani, 

persoanele care intră în exercițiul funcției la o vârstă mai fragedă acumulează vechimea în 

muncă prevăzută de legiuitor ce permite dreptul la pensie până la atingerea vârstei limită de 

aflare în serviciu. Respectiv, chiar dacă aceste persoane sunt apte din punct de vedere a stării 

de sănătate și nu doresc să își exercite dreptul la pensie, prevederile în cauză creează pentru 

angajator un drept discreționar de a înceta raportul de serviciu cu funcționarul public cu statut 

special care a atins vechimea în muncă prin simplul refuz de a-l prelungi.  



4.6 Totodată, autorul indică, în calitate de grup de persoane aflate în situație comparabilă cu 

funcționarii publici cu statut special care au atins vechimea în muncă ce permite dreptul la 

pensie, persoanele care au atins vârsta limită pentru exercitarea funcției publice cu statut 

special, însă nu au acumulat vechimea în muncă ce permite dreptul la pensie. În această 

privință, Consiliul atrage atenția asupra faptului că atingerea vârstei limită pentru exercitarea 

funcției publice cu statut special constituie un criteriu separat ce nu poate fi reținut în speță. 

Or, pentru a fi în prezența discriminării directe a unui grup de persoane, este necesară 

identificarea altui grup de persoane aflate în circumstanțe foarte similare, diferența principală 

dintre cele două grupuri fiind prezența criteriului protejat care determină diferența de 

tratament. Din acest motiv, tratamentul mai puțin favorabil al funcționarilor publici cu statut 

special care au atins vechimea în muncă ce permite dreptul la pensie urmează a fi examinat 

prin raportarea situației acestor persoane la situația persoanelor care nu au atins vechimea în 

muncă ce permite dreptul la pensie. Astfel, atingerea vechimii în muncă este în speță acel 

element obiectiv și identificabil ce individualizează un grup de persoane ce sunt tratate mai 

puțin favorabil tocmai din cauza că dețin această caracteristică, or în lipsa ei, tratamentul mai 

puțin favorabil sub forma încetării raportului de serviciu nu ar surveni. 

4.7 În cele din urmă, fiind stabilită existența legăturii de cauzalitate dintre tratamentul mai puțin 

favorabil și criteriul protejat, Consiliul urmează să aprecieze existența unei justificări obiective 

și rezonabile a acestui tratament diferențiat. În această privință, Consiliul înțelege că un scop 

legitim urmărit de normele supuse examinării ar putea fi asigurarea dreptului angajatului de a 

cere încetarea raportului de muncă în legătură cu acumularea vechimii în muncă care 

garantează dreptul la pensie, ca formă de recompensă materială pentru munca depusă. 

Totuși, dacă prevederile contestate ar avea ca scop protecția acestui drept al funcționarului 

public cu statut special, atunci raportul de serviciu ar trebui să înceteze în acest caz la cererea 

acestuia, și nu în circumstanțe ce nu depind de voința părților. Or, în formula actuală, 

prevederile art. 38 alin.(1) lit. c) și art. 38 alin. (4) instituie un temei de încetare involuntară a 

raportului de serviciu al funcționarului public cu statut special care a atins vechimea în muncă 

ce permite dreptul la pensie. În altă ordine de idei, dacă scopul legitim invocat pentru 

justificarea restricției ar fi protecția sănătății și siguranța funcționarului public cu statut special, 

dar și a publicului, prezumându-se că odată cu atingerea vechimii în muncă ce permite dreptul 

la pensie persoana nu mai deține capacitățile fizice sau psihologice pentru continuarea 

exercitării profesiei, atunci acest argument nu poate fi reținut deoarece art. 38 alin.(1) lit. e) 

prevede un temei separat de încetare a raportului de serviciu din motive de sănătate, în cazul 

stabilirii incapacității funcționarului de a exercita funcția publică cu statut special. 

4.8 În decizia sa din 02.07.20131, Comitetul European pentru Drepturi Sociale a reiterat faptul că 

articolul 24 din Carta socială europeană stabilește în mod exhaustiv motivele valabile pe baza 

cărora un angajator poate rezilia un raport de muncă. Pot fi invocate doar două tipuri de 

motive, și anume cele legate de capacitatea sau comportamentul angajatului și cele bazate pe 

necesitățile operaționale ale întreprinderii (motive economice). Prin urmare, concedierea de 

către angajator pe motivul împlinirii unei anumite vârste ar fi contrară Cartei sociale europene, 

având în vedere că o astfel de concediere nu ar fi bazată realmente pe nici unul din cele două 

motive valabile (par. 88-100). Acest raționament este aplicabil, cu valoare de principiu, și în 

circumstanțele speței, or încetarea raportului de serviciu pe motivul acumulării unei anumite 

vechimi în muncă, de altfel ca și în cazul atingerii unei anumite vârste, nu se bazează în mod 

obiectiv pe nici unul din cele două motive enunțate.  

                                                           
1
 Cauza Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) împotriva Norvegiei, plângerea nr. 74/2011, disponibilă la 

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22fulltext%22:[%2274/2011%22],%22ESCDcType%22:[%22FOND%22,%22Conc
lusion%22,%22Ob%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-74-2011-dmerits-en%22]}.  

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22fulltext%22:[%2274/2011%22],%22ESCDcType%22:[%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-74-2011-dmerits-en%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22fulltext%22:[%2274/2011%22],%22ESCDcType%22:[%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-74-2011-dmerits-en%22]}


4.9 Având în vedere cele menționate, Consiliul concluzionează că în lipsa unei justificări obiective 

și rezonabile, situația creată de legiuitor la art. 38 alin.(1) lit. c) și art. 38 alin. (4) din Legea 

privind funcționarul public cu statut special nr. 288/2016 constituie discriminare directă în 

câmpul muncii a funcționarilor publici cu statut special care au acumulat vechimea în muncă 

ce permite dreptul la pensie. 

  

 

 

 

 

 

         Președinte                                                                                              Ian FELDMAN 

 

 

 

 

 

 


