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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru completarea Legii bugetului asigurărilor  

sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

nr. 173/2019. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului  

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru completarea Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă (nr. 285 din 1 iulie 2020) de către un grup de deputați în Parlament, şi 

comunică următoarele. 

Proiectul de lege propune anularea majorării de întârziere pentru neplata în 

termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, 

până la 1 decembrie 2020. 

Menționăm că amendamentele propuse stabilesc derogări de la principiile 

de organizare şi funcționare a sistemului public de asigurări sociale, statuate în 

Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, şi anume: 

principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform 

legii, obligaţia de a participa la sistemul public, iar drepturile de asigurări sociale 

se exercită corelativ îndeplinirii obligaţiilor, 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, și principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări 

sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2020 nr. 173/2019, neplata în termen a contribuției de asigurări 

sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întârziere 

de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de 

transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către 

Casa Națională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. 

Calcularea majorărilor de întârziere pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul 

Fiscal de Stat.  

Totodată, menționăm că neaplicarea majorării de întârziere până la 

1 decembrie 2020 în cazul neachitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii va încuraja agenții economici de a nu-și onora obligațiile fiscale la timp, 

ceea ce va afecta considerabil sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe termen scurt. Or, neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat în 

termenele prevăzute de lege afectează stabilirea prestațiilor de asigurări sociale 

persoanelor asigurate. 

Mai mult decât atât, în vederea susținerii activității de întreprinzător în 

contextul crizei pandemice, a fost instituit, pe perioada 17 martie – 31 iulie 2020, 

mecanismul de subvenționare a sumei achitate a impozitului pe venit, a 
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contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a 

contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de 

asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală 

datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului achitate angajaţilor 

aflaţi în şomaj tehnic (conform art. 80 din Codul muncii al Republicii Moldova 

nr. 154/2003) şi/sau staţionare (conform art. 801 din Codul muncii al Republicii 

Moldova nr. 154/2003) ca urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19). 

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că, sub aspect administrativ, 

este imposibilă determinarea listei agenților economici care și-au sistat total sau 

parțial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei pentru Situații 

Excepționale și/sau ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a 

Republicii Moldova. 

Având în vedere raționamentele expuse supra, amânarea calculării majorării 

de întârziere (penalităților) până la 1 decembrie 2020 nu se susține. 
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