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DECIZIE 
din 23 august 2022 

cauza nr. 112/22 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: XXXX 
reclamatei: Casa Națională de Asigurări Sociale, reprezentată de YYYY și  
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare directă pe criteriu de statut profesional în acces la servicii de protecție 
socială. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea 
egalității și nu ridică excepțiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 

 
III. Susținerile părților 

       Alegațiile petiționarului 
3.1 Petiționarul, dl XXXX, avocat, declară că la data de 18 februarie 2022 a depus la Casa 

Teritorială de Asigurări Sociale Buiucani cerere privind acordarea pensiei anticipate 
pentru carieră lungă. La 30 mai 2022, petiționarul a primit prin poștă Decizia CTAS 
Buiucani privind respingerea cererii în stabilirea pensiei.  

3.2 Petiționarul susține că decizia respectivă este neîntemeiată și ilegală din motivul 
excluderii abuzive a perioadei de asigurare de la 22.08.1995 până la 21.10.1995, 
precum și a perioadei de asigurare de la 09.09.2008 până la 18.02.2022, perioadă în 
care a activat în calitate de avocat.  

3.3 Totodată, petiționarul declară că Casa Națională de Asigurări Sociale are scopul 
intenționat de a-l discrimina prin aplicarea legii care trebuia să fie aplicată cu scopul de 
a nu-i lua în considerație tot stagiul contributiv la bugetul asigurărilor sociale și de a-i 
respinge ilegal cererea de pensionare. 
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Susținerile reclamatei 

3.4 Casa Națională de Asigurări Sociale comunică faptul că în corespundere cu 
prevederile art. 15² al Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, bărbații care 
au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu 5 ani mai mare decât cel prevăzut la art. 
42 alin. (1) care constituie 39 ani, pot solicita stabilirea pensiei anticipate pentru 
carieră lungă, începând cu 01.01.2022. 

3.5 CNAS remarcă faptul că, perioada de activitate în calitate de avocat a petiționarului pe 
parcursul căreia a activat în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, pentru care 
a fost achitată taxa fixă prevăzută anual în Legea Bugetului de Asigurări Sociale 
(Legea BASS) pentru anii 2009-2019 şi conform Legii nr. 489/1999 privind sistemul 
public de asigurări sociale 01.01.2020 – 31.12.2020 a fost inclusă în stagiul de 
cotizare ce acordă dreptul la pensie minimă pentru limita de vârstă. 

3.6 De asemenea, CNAS indică că începând cu 01.01.2021, anexa nr. 1 la Legea 
489/1999 a fost completată cu o nouă categorie de plătitori de contribuții – pct. 1.61 
Liber profesioniștii, ce practică activitate în sectorul justiției (conform Legii nr. 
257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative). Achitarea de către liber-
profesioniști a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală 
(taxa fixă anuală) conform Legii bugetului asigurărilor sociale, care în anul 2021 
constituie – 24255 lei, acordă dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale. 
Astfel, liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, achitând contribuția 
de asigurări sociale de stat obligatorii menționată au dreptul la prestații de asigurări 
sociale pentru riscurile asigurate survenite începând cu 01.01.2021, la îndeplinirea 
condițiilor de acordare a acestora.  

3.7 CNAS relevă că în rezultatul examinării documentelor din dosarul de pensionare s-a 
constatat că, la 18.02.2022 dl XXXX a depus cererea cu actele necesare pentru 
stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă în condiţiile art. 15² din Legea nr. 
156/1998. Prin decizia Casei Teritoriale de Asigurări Sociale sect. Buiucani a fost 
respinsă cererea de acordare a pensiei anticipate pentru carieră lungă, deoarece dl 
XXXX a confirmat un stagiu de cotizare de doar 27,6 ani pasibil includerii la categoria 
respectivă de pensie, necesar fiind unul de cel puţin 39 ani. În stagiul de cotizare nu s-
a inclus perioada de activitate a petiționarului în calitate de avocat pentru anii 2009-
2020 având în vedere prevederile Legilor BASS și Legii 489/1999.  

3.8 Totodată, CNAS precizează că potrivit art. 9 al Legii nr. 156/1998 privind sistemul 
public de pensii, în sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii: a) 
pensie pentru limită de vârstă; b) pensie de dizabilitate; c) pensie de urmaş; d) pensie 
specială; e) pensie anticipată pentru carieră lungă. Respectiv, menționează că pensia 
anticipată pentru carieră lungă de la art. 15² reprezentă o categorie separată de 
pensie și nicidecum nu o subcategorie a pensiei pentru limită de vârstă. Condițiile 
pentru realizarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă și la cea pentru 
limită de vârstă sunt distincte. La problema abordată CNAS a mai atras atenția asupra 
faptului că anterior, Curtea Constituțională a fost sesizată privind supunerea 
controlului constituționalității prevederilor din Legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2014, în speță a textului „Pensia minimă pentru limită de vârstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul de deces” din subpunctul 1.5 al punctului 1 din Anexa nr. 3. 

3.9 Complementar, CNAS informează că dl XXXX, de la 07.05.2019 beneficiază de 
pensie dizabilitate medie, afecţiune generală, calculată pe baza venitului mediu lunar 
asigurat valorizat de 3760,59 lei, luând în considerare stagiul total de cotizare de 27,6 
ani (confirmat prin datele din carnetul de muncă şi contul personal de asigurări 
sociale) cuantumul căreia a constituit – 1011,60 lei lunar, indexată în perioada anilor 
2020-2022 şi constituie de la 01.04.2022 – 1489,40 lei lunar.  
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IV. Dreptul relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova, art. 16 alin. (2) 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 de origine socială; art. 
47 alin. (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai 
decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, 
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; alin. 
(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, 
bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor 
împrejurări independente de voinţa lor.  

4.2 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, art. 2 
pct. 2 Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate 
în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, 
religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere 
sau orice altă împrejurare; art. 9 Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care 
îl are orice persoană la securitate socială, inclusiv asigurări sociale.  

4.3 Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, art. 1 alin. (1) Scopul prezentei 
legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, 
socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă 
politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 „ discriminare” - orice deosebire, excludere, 
restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, 
precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate 
de prezenta lege sau pe criterii presupuse; discriminare directă este tratarea unei 
persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin favorabilă 
decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; art. 3 Subiecţi în domeniul 
discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 8 lit. c) 
este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la serviciile de 
protecție socială. 

4.4 Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012, pct. 56 
Petiționarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte și eventuale 
probe care susțin plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele nu 
constituie discriminare; pct. 65 Decizia Consiliului poate fi contestată în instanța de 
contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru 
subiecții vizați. 

4.5 Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, art. 2 alin. (1) Dreptul la 
pensie îl are persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege. Art. 5 
alin. (1) În sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive. 
Art. 6 alin. (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani. Art. 7 alin. (1) Dovada stagiului de 
cotizare se face pe baza datelor din contul personal, gestionat în conformitate cu Legea 
privind sistemul public al asigurărilor sociale. Art. 9 În sistemul public, se acordă 
următoarele categorii de pensii: a) pensie pentru limită de vârstă; b) pensie de 
dizabilitate; c) pensie de urmaş; d) pensie specială; e) pensie anticipată pentru carieră 
lungă. Art. 11 alin. (1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru 
obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie. Alin. 
(2) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această 
pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare. Art. 152 alin. (1) Dreptul 
la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă persoanelor care au realizat un 
stagiu contributiv de cotizare cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani pentru femei mai mare 
decât cel prevăzut la art. 42 alin. (1). Alin. (2) La calcularea stagiului de cotizare 
necesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă nu se iau în calcul perioadele 
necontributive prevăzute la art. 5 alin. (2). Alin. (3) Cuantumul pensiei anticipate pentru 
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carieră lungă se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru 
limită de vârstă. Alin. (4) Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data 
depunerii cererii. Alin. (5) La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea 
pensiilor pentru limită de vârstă prevăzute la art. 15 alin. (1) se acordă, la cerere, pensie 
pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor 
contributive. Art. 42 alin. (1) Stagiul complet de cotizare de 34 de ani: pentru bărbaţi 
începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începînd cu 1 iulie 2024, conform eşalonării 
prevăzute în tabelul nr. 5. 

4.6 Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, art. 1 „asigurări 
sociale” -  sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de 
indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi 
recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie. Art. 3 
Sistemul public de asigurări sociale se organizează şi funcţionează având ca principii 
de bază: b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public - 
contribuabili şi beneficiari - un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile 
şi obligaţiile prevăzute de lege. Art. 4 În sistemul public, sânt asigurate obligatoriu, prin 
efectul, legii: 1ᶾ) liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției. Art. 7 alin. 
(1) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau în 
natură ce se cuvin persoanelor asigurate, în condiţiile legii, corelative contribuţiilor de 
asigurări sociale calculate și plătite. Alin. (2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă 
sub formă de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege. Alin. (3) 
În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru 
pierderea totală sau parţială a veniturilor ca urmare a vârstei, dizabilităţii, accidentelor, 
bolilor, maternităţii, pierderii locului de muncă sau decesului, denumite în continuare 
riscuri asigurate. Art. 17 alin. (1) În sistemul public sânt contribuabili, după caz: c2) 
liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției; Alin. (3) Categoriile de 
plătitori și de asigurați, cotele de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, baza 
de calcul al acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate sânt prezentate în anexa nr. 1 la 
prezenta lege. Art. 36 Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin 
însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii, în mărimile stabilite, la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, şi prin împărţirea sumei obţinute la 12. 

4.7 Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 41 alin. (3) Elementele 
constitutive ale actului normativ trebuie să asigure expunerea consecutivă, ordonată şi 
sistematizată a obiectului reglementării, precum şi interpretarea şi aplicarea corectă a 
actului normativ. Art. 51 alin. (1) Elementul structural de bază al legilor este articolul. 
Acesta are caracter unitar şi conţine una sau mai multe norme cu raport direct între ele 
şi subordonate uneia şi aceleiaşi idei. Art. 53 alin. (1) În funcţie de complexitatea 
actului normativ, elementele structurale ale actului normativ pot fi grupate după cum 
urmează: a) articolele și punctele – în secţiuni, însemnate succesiv cu numere ordinare 
exprimate prin cifre arabe. În cazul unor acte normative complexe, articolele și punctele 
pot fi grupate mai întîi în paragrafe și/sau subsecțiuni; b) secţiunile – în capitole, 
însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane. Alin. (2) 
Paragrafele, subsecțiunile, secţiunile, capitolele, titlurile, părţile și cărţile se denumesc 
prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind. Alin. (4) Articolele, 
punctele, capitolele, titlurile, părţile și cărţile se numerotează consecutiv de la începutul 
şi până la sfârşitul actului normativ. Numerotarea paragrafelor, subsecțiunilor și 
secţiunilor se efectuează în succesiune, în limita structurii din care fac parte. 

4.8 Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de 
cotizare pentru stabilirea pensiilor, Anexa nr. 1 Regulamentului privind 
modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de 
cotizare pentru stabilirea pensiilor, Capitolul II CALCULAREA PENSIEI PENTRU 
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LIMITĂ DE VÎRSTĂ, Secțiunea a 3-a Calcularea pensiei anticipată pentru carieră 
lungă.  

 
V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței 
faptei de discriminare directă pe criteriu de statut profesional în acces la servicii de 
protecție socială. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 
121/2012 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții c. Republicii Cehe par. 82-
84, par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franței par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei 
par. 57) prevăd o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind 
discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când 
petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu.  

5.3 Pentru a institui prezumția discriminării directe, petiționarul urma să prezinte fapte și 
probe care să indice cumulativ asupra următoarelor elemente constitutive: 

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. 

5.4 Analizând alegațiile și probele prezentate de petiționar, Consiliul a stabilit că prezumția 
discriminării directe a fost instituită, or toate elementele enumerate mai sus au fost 
corespunzător descrise. Astfel, Consiliul a reținut faptul că petiționarul, având calitatea 
de avocat și achitând anual contribuții la bugetul de asigurări sociale de stat, este tratat 
mai puțin favorabil în raport cu alte persoane care sunt angajate și plătesc contribuții 
sociale. În această privință, tratamentul mai puțin favorabil aplicat față de avocați se 
manifestă prin imposibilitatea acestora de a beneficia de pensie anticipată pentru 
carieră lungă în comparație cu alte persoane care pot beneficia de aceasta. Consiliul 
admite că tratamentul mai puțin favorabil ar fi determinat de tipul de activitate 
desfășurată, drept urmare ar fi incident criteriul statutul profesional. 

5.5 Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine instituției 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să 
aprecieze existenţa unei legături de cauzalitate dintre tratamentul deplâns și criteriul 
invocat, precum și existenţa justificării obiective şi rezonabile. 

5.6 În susținerea poziției, instituția reclamată susține că nu a admis nici o formă a 
discriminării în desfășurarea procedurii administrative pe marginea dreptului 
petiționarului la stabilirea pensiei pentru carieră lungă. În justificarea refuzului de a 
include perioada de activitate a acestuia în calitate de avocat în stagiul de cotizare 
necesar pentru stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă, instituția reclamată a 
invocat că în situația de fapt și de drept creată, această perioadă, pe parcursul căreia a 
fost achitată taxa fixă prevăzută anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru anii 2008-2021 se va include în stagiul de cotizare ce va acorda dreptul la 
pensie minimă pentru limita de vârstă, dar nu și la pensia anticipată pentru carieră 
lungă. Concluzionând cele relatate de reclamată, Consiliul reține că pensia anticipată 
pentru carieră lungă constituie o categorie separată de pensie și nicidecum o 
subcategorie a pensiei pentru limită de vârstă, motiv pentru care aceasta nu poate fi 
asimilată pensiei pentru limită de vârstă – prestație socială asigurată pentru avocați 
prin plata taxei anuale până la 01.01.2021. 

5.7 Consiliul, analizând în contradictoriu pozițiile verbale și scrise ale părților și raportându-
le la circumstanțele speței, constată că pensia anticipată pentru carieră lungă a fost 
introdusă prin Legea nr. 208/2021 pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind 
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sistemul public de pensii și poate fi solicitată și stabilită începând cu 01.01.2022. De 
asemenea, până la data intrării în vigoare a acestei legi, pensia anticipată pentru 
carieră lungă nu era prevăzută la tipul de prestații sociale asigurate pentru care liber-
profesioniștii aveau posibilitatea de a plăti contribuții conform legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat anuale și nici nu putea fi prevăzută, or aceasta nu era reglementată de 
legislația în vigoare la etapa respectivă. Până la 01.01.2021 suma fixă prevăzută de 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală achitată de liber-profesioniști, printre 
care și avocații, acoperea pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces.  

5.8 Având în vedere faptul că până la intrarea în vigoare a modificărilor respective statul nu 
a oferit avocaților posibilitatea de a-și asigura alte prestații sociale decât pensia pentru 
limită de vârstă și ajutorul de deces, Consiliul urmează să aprecieze dacă avocații sunt 
în situație comparabilă cu persoanele angajate prin contract individual de muncă ori 
prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii în perioada 
în care aceștia au achitat contribuții la sistemul public de asigurări sociale pentru a-și 
asigura pensia pentru limită de vârstă.  

5.9 În acest context, Consiliul stabilește că atât avocații, cât și persoanele angajate prin 
contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului 
administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau 
prestării de servicii achitau contribuții individuale de asigurări sociale, care este 
componenta de bază a formulei de calcul al venitului mediu lunar asigurat valorizat, în 
baza căruia se calculează pensia pentru limită de vârstă. De asemenea, Consiliul 
stabilește că statutul/destinația contribuțiilor individuale de asigurări sociale până la 
01.01.2021 atât pentru avocați, cât și persoanele angajate prin contract individual de 
muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin 
alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii 
este același, dat fiind faptul că tarifele și baza de calcul sunt indicate în aceeași rubrică 
a Anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.  

5.10 De asemenea, Consiliul observă că persoanele angajate prin contract individual de 
muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin 
alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, au 
achitat până la 01.01.2021, contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii 
conform cotei stabilite de 6% din salariul lunar și din celelalte recompense. Pentru 
comparație, Consiliul notează că în anul 2020 avocații au achitat contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii în sumă fixă – 10740 MDL, în cuantum echivalent cu 
contribuțiile achitate de persoanele din categoriile sus-menționate, care au avut un 
salariu lunar echivalent cu 14.916 MDL. În mod similar, în anul 2019, tariful contribuției 
de asigurări sociale de stat obligatorii pentru avocați a constituit 9456 MDL, în timp ce 
aceleași contribuții au fost achitate în același an de o persoană cu un salariu lunar de 
13.133 MDL. În anul 2018, avocații au achitat o contribuție de asigurări sociale de stat 
obligatorie în sumă de 8424 MDL – contribuție achitată de o persoană cu un salariu de 
11.700 MDL. Astfel, deducem că un număr semnificativ1 de persoane angajate prin 
contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau 
prestării de servicii au achitat contribuții individuale de asigurări sociale de stat 
obligatorii în sume echivalente sau mai mici cu cele plătite de avocați până la 
01.01.2021. Totodată, deși au achitat contribuții de asigurări sociale comparabile, 
persoanele aparținând categoriilor menționate vor putea beneficia de pensie anticipată 
pentru carieră lungă, iar avocații – nu. 

 

1 Potrivit datelor statistice disponibile, 336.292 persoane (78,7% din salariați) au avut în anul 2020 un salariu 
mai mic de 10.000 MDL; în anul 2019, 372.408 persoane (84,2% din salariați) au avut un salariu lunar de 
până la 10.000 MDL: 
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03
%20FM__SAL025/SAL024900.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4eec3dd5-755a-4e4e-92de-3dc2d391f3a9  

https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL025/SAL024900.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4eec3dd5-755a-4e4e-92de-3dc2d391f3a9
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL025/SAL024900.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4eec3dd5-755a-4e4e-92de-3dc2d391f3a9
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5.11 În ceea ce privește justificarea adusă de reclamată, Consiliul nu poate accepta 
argumentul precum că pensia anticipată pentru carieră lungă și pensia pentru limită de 
vârstă sunt două categorii distincte, deoarece condițiile de realizare a dreptului la 
fiecare tip de pensie sunt diferite. Cu referire la acest aspect, Consiliul notează că 
ambele categorii de plăți constituie prestații de asigurări sociale, destinate persoanelor 
care au contribuit la sistemul public de asigurări sociale urmare a activității 
profesionale, pentru a-și asigura dreptul la pensie. Potrivit notei informative la proiectul 
de lege prin care a fost recunoscut și reglementat dreptul la pensia anticipată pentru 
carieră lungă2, acest drept urma să constituie o prerogativă a persoanelor care au 
contribuit în sistemul de pensionare și confirmă stagiul contributiv necesar. De 
asemenea, autorii au indicat că pensia anticipată pentru carieră lungă va permite 
realizarea dreptului la pensie a persoanelor îndreptățite până la atingerea vârstei de 
pensionare. Din această perspectivă, pensia anticipată pentru carieră lungă constituie 
o măsură de stimul a persoanelor de a contribui la sistemul public de asigurări sociale 
și în același timp o recompensă, deoarece reprezintă în sine posibilitatea de a 
beneficia de pensie până la atingerea vârstei de pensionare.  

5.12 În aceeași ordine de idei, Consiliul relevă și faptul că potrivit art. 15² alin. (3) din Legea 
156/1998, cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește în aceleași 
condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă. Respectiv, în textul 
Legii nr. 156/1998 și al Legii nr. 489/1999 nu se regăsește o formulă de calcul separată 
pentru pensia anticipată pentru carieră lungă. În aceeași ordine de idei, Consiliul 
observă că art. 15² ce reglementează condițiile de stabilire a dreptului la pensie 
anticipată pentru carieră lungă se regăsește în cadrul Secțiunii a 2 “Pensia pentru 
limită de vârstă” a capitolului II “Pensiile” al Legii nr. 156/1998 privind sistemul public 
de pensii. Aceeași situație se constată și în Regulamentul privind modalitatea de 
calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru 
stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017, unde în Capitolul II 
CALCULAREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÎRSTĂ este inclusă Secțiunea a 3-a 
Calcularea pensiei anticipată pentru carieră lungă. Potrivit normelor de tehnică 
legislativă, secțiunile și alte grupări de elemente structurale ale actelor normative 
reprezintă un ansamblu coerent și logic de articole. Raportând această regulă speței, 
deducem că pensia anticipată pentru carieră lungă constituie o subcategorie a pensiei 
pentru limită de vârstă, or aceasta este reglementată de articolul care se conține în 
secțiunea întitulată “Pensia pentru limită de vârstă”. Finalmente, Consiliul 
concluzionează că după scopul și natura lor aceste două categorii de plăți sunt 
similare, respectiv, abordarea statului față de aceste prestații trebuie să fie aceeași.  

5.13 În lumina raționamentelor expuse, Consiliul ajunge la concluzia că excluderea, din 
stagiul contributiv necesar stabilirii dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă, a 
perioadelor de până la 01.01.2021 pentru care avocații au achitat taxa stabilită de 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, nu se justifică obiectiv și rezonabil. Or, 
având în vedere argumentele prezentate mai sus, pensia anticipată pentru carieră 
lungă este o subcategorie a pensiei pentru limită de vârstă și nu o pensie distinctă, 
motiv pentru care perioadele respective urmează a fi luate în considerare la calcularea 
stagiului contributiv de cotizare necesar stabilirii dreptului la pensie anticipată pentru 
carieră lungă.  

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 8 lit. c), art. 15 alin. (4) din Legea nr. 
121/2012 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

 
 

 
2 https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5754/language/ro-

RO/Default.aspx  

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5754/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5754/language/ro-RO/Default.aspx
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CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate constituie discriminare directă pe criteriu de statut profesional în 
acces la servicii de protecție socială. 

2. Pentru repunerea în drepturi a petiționarului, Consiliul recomandă reclamatei la 
calcularea pensiei anticipate pentru carieră lungă luarea în calcul drept stagiu de 
cotizare contributiv toată perioada de desfășurare a activității de avocat. 

3. În vederea prevenirii pe viitor a situațiilor similare, Consiliul recomandă Casei Naționale 
de Asigurări Sociale: 

a. calcularea stagiul de cotizare contributiv necesar acordării pensiei 
anticipate pentru carieră lungă cu includerea perioadelor de până la 01 
ianuarie 2021 pentru care avocații au achitat taxa stabilită de legea anuală 
a bugetului asigurărilor sociale de stat; 

b. aducerea prezentei decizii la cunoștința tuturor angajaților Casei Naționale 
de Asigurări Sociale și Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale implicați în 
calcularea pensiilor.  

4. Casa Națională de Asigurări Sociale va informa Consiliul, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la recepționarea prezentei decizii, privind acțiunile întreprinse și/sau 
planificate pentru implementarea recomandărilor formulate.  

5. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
6. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 
 


