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L E G E
pentru modificarea Legii nr. 489/1999 
privind sistemul public de asigurări sociale 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art. I. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1) litera e), după cuvântul 
„angajatorii” se introduce textul „ , liber-profesioniștii ce 
practică activitate în sectorul justiției”.

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Articolul 6. Asigurarea socială pe bază de contract 

individual
(1) În sistemul public se pot asigura pe bază de 

contract individual, în condițiile prezentei legi, categoriile 
de persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la 
art. 4 și/sau nu sunt menționate în anexa nr. 1.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura pe 
bază de contract individual încheiat anual cu Casa Națională, 
după cum urmează:

a) persoanele fizice – cu începere din anul 1999;
b) persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri 

agricole care lucrează terenul în mod individual – cu 
începere din anul 2009.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), plata 
contribuției de asigurări sociale se face pentru fiecare an 
în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) în mărimea prevăzută 
în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 
în care este încheiat contractul.

(4) Perioada pentru care au fost plătite contribuții de 
asigurări sociale în baza contractului individual încheiat cu 
Casa Națională constituie perioadă asigurată care se include 
în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită 
de vârstă și a ajutorului de deces.”

3. La articolul 101 alineatul (2), textul „art. 12” se 
substituie cu textul „art. 11”.

4. Articolul 11:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatele (2) și (3) cu 

următorul cuprins:
„(2) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigu-

rărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întârziere, 
amenzile aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii și sumele rezultate în urma aplicării amenzilor 
contravenționale) se acumulează pe contul Ministerului 
Finanțelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul 
Casei Naționale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul 
contului unic trezorerial al Ministerului Finanțelor, și se 
utilizează în conformitate cu legislația.

(3) Nu se admite dezafectarea mijloacelor financiare de 
la bugetul asigurărilor sociale de stat în alte scopuri decât 
cele prevăzute de legislație.”

5. Articolul 17 se completează cu alineatul (32) cu 
următorul cuprins:

„(32) Din tariful contribuției de asigurări sociale de 
stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură 
specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1, cota de 6% la fondul 
de salarizare și la alte recompense se virează la bugetul 
asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul 
de stat.”

6. Articolul 20 se completează cu alineatele (5)–(7) cu 
următorul cuprins:

„(5) Plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale 
de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, 
sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și 
în termenele stabilite în anexa nr. 1, contribuțiile de asigurări 

sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de 
stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.

(6) Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii 
se consideră achitată de la încasarea acesteia în contul 
Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat.

(7) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii, plătite parțial pentru o anumită perioadă, 
se repartizează pe conturile personale ale asiguraților 
proporțional cu sumele contribuțiilor calculate pentru fiecare 
persoană.”

7. La articolul 28:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Neplata contribuției de asigurări sociale în termenul 

stabilit atrage după sine plata unei majorări de întâr-
ziere (penalități), stabilită în conformitate cu alin. (2) din 
suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere,  până la data 
plății efective a sumei datorate, inclusiv.”

articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu 
următorul cuprins:

„(11) Majorări de întârziere (penalități) nu se vor calcula 
plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de 
stat în cazul în care:

a) aceștia au depus documentele pentru transferul, de 
pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului 
asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între 
data achitării și data transferului efectiv, în limitele sumei 
achitate;

b) aceștia au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere 
pentru compensarea datoriilor față de bugetul asigurărilor 
sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor 
– pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii și 
data transferului efectiv;

c) sumele obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale 
de stat au fost stinse prin scădere și luate la evidență 
specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;

d) aceștia au depus documentele pentru transferul 
sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, 
bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) 
la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru 
perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autori-
tatea respectivă și data transferului efectiv.

(12) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul 
de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de 
întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite 
la pct. 1.5 din anexa nr. 1, a contribuțiilor de asigurări sociale 
calculate pentru anul de gestiune se  aplică cu începere de 
la 1 noiembrie al anului de gestiune.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Calculul majorării de întârziere (penalității) se 

efectuează de către Casa Națională, fără emiterea 
unei decizii speciale. Calculul majorărilor de întârziere 
(penalităților) pentru contribuțiile de asigurări sociale de 
stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se 
efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.”

articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu 
următorul cuprins:

„(5) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care 
au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalități) 
pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale 
de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de 
asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la 
solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de 
întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs, cu 
condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor 
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curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(6) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la 

majorările de întârziere (penalități) se efectuează în baza 
acordului încheiat între Casa Națională și plătitor. Procedura 
de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de 
rezoluțiune a acordului de eșalonare a stingerii datoriilor la 
majorările de întârziere (penalități) față de bugetul asigură-
rilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat 
de Casa Națională. În cazul în care plătitorul de contribuții 
nu îndeplinește condițiile acordului, Casa Națională are 
dreptul de a rezolvi acordul înainte de expirarea termenului.”

8. La articolul 30 alineatul (4), cuvintele „legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat” se substituie cu cuvintele 
„prezenta lege”.

9. Articolul 35 se completează cu alineatul (11) cu 
următorul cuprins:

„(11) În cazul încălcării de către plătitorii de contribuții la 
bugetul asigurărilor sociale de stat a regulilor de calculare 
a contribuțiilor de asigurări sociale, Serviciul Fiscal de Stat 
aplică măsuri după cum urmează:

a) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se 
sancționează cu o amendă egală cu suma cu care a fost 
diminuat cuantumul;

b) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, 
prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal 
de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date 
neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform 
titlului V din Codul fiscal nr. 1163/1997;

c) contribuțiile de asigurări sociale se estimează prin 
metode și surse indirecte, în conformitate cu prevederile 

Codului fiscal nr. 1163/1997;
d) pe lângă amenda aplicată conform lit. a) și b), de 

la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate 
contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori 
suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, 
calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul, 
și se vor calcula majorări de întârziere (penalități) pentru 
nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat 
a sumei respective;

e) sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii, calculate în rezultatul controlului fiscal, se 
distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. 
Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se 
declară de către plătitorii de contribuții la bugetul asigură-
rilor sociale de stat, luând în calcul și contribuțiile declarate 
anterior, pentru perioada la care se referă recalculul, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii 
deciziei asupra cazului de încălcare a legislației, în modul 
stabilit de Ministerul Finanțelor.”

10. Articolul 38:
la alineatul (1), textul „anual,” se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Extrasul de cont se eliberează pe suport de hârtie 

sau în formă electronică, utilizând sistemul informațional 
ACCES CPAS.”

11. La articolul 48, textul „ , precum și cuantumul 
indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,” se 
exclude.

12.  La articolul 49 alineatul (1) litera k), cuvântul „anual” 
se exclude.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 
2022.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 238. Chişinău, 24 decembrie 2021.

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură
cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova 

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova,

Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 243 din 

24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniver-
sarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii 
Moldova.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Maia SANDU

Nr. 307-IX. Chişinău, 29 decembrie 2021.
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L E G E
privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a
de la proclamarea independenței Republicii Moldova

În temeiul art. 66 lit. p) și art. 72 alin. (3) lit. o) din 
Constituția Republicii Moldova, 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – (1) Prezenta lege se aplică condiționat și 

exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate, precum 
și persoanelor condamnate, care sunt caracterizate 
pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de 
probațiune sau al termenului de probă și sunt evaluate 
psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, 
dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor 
art. 2–5, 7, 8. 

(2) Aplicarea amnistiei față de persoanele condamnate 
se decide de comisiile speciale privind aplicarea amnistiei 
în privința persoanelor condamnate (în continuare – comisii 
speciale), instituite, în acest sens, în cadrul fiecărei instituții 
care pune în executare pedeapsa, din reprezentanți ai 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Inspectoratului 

Național de Probațiune, precum și din experți psihologi 
judiciari atestați. Comisiile speciale se instituie prin ordinul 
ministrului justiției și activează în baza unui regulament-
cadru aprobat prin ordinul ministrului justiției.

(3) În temeiul deciziilor comisiei speciale, instituția care 
pune în executare pedeapsa inițiază demersurile către 
instanțele de judecată competente privind aplicarea preve-
derilor prezentei legi.

(4) Aplicarea amnistiei față de persoanele bănuite, 
învinuite se decide de procuror, la faza de urmărire penală, 
iar față de persoanele inculpate care cad sub incidența art. 
2 alin. (4) – de instanța de judecată, la faza de judecare a 
cauzei.

(5) Persoana bănuită, învinuită poate înainta personal 
sau prin intermediul unui avocat un demers către instanța 
de judecată privind examinarea posibilității aplicării amnistiei 
doar dacă a fost refuzată de procuror.
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