
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  

Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind  

securitatea socială, semnat la 23 octombrie 2019 

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

 

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi 

Republica Belarus privind securitatea socială, semnat la 23 octombrie 2019. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova  

şi Republica Belarus privind securitatea socială 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova și Republica 

Belarus privind securitatea socială, semnat la 23 octombrie 2019. 

 

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor acordului nominalizat.  

 

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 

părții belaruse ratificarea acordului menţionat.  

 

 

Președintele Parlamentului 



ARGUMENTAREA

oportunităţii ratificării Acordului dintre Republica Moldova şi Republica 

Belarus privind securitatea socială semnat la 23 octombrie 2019

A,. Descrierea tratatului

Acordul între Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea 

socială (în continuare -  Acord) propus pentru ratificare este unul bilateral, a fost 

semnat la 23 octombrie 2019 la nivel de stat între Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Republica Belarus, pe de altă parte, fără a fi implicate părţi terţe la tratat.

Acordul are o formă clasică şi are următoarea structură: titlu, preambul, 

dispozitiv şi clauze finale. Acordul este structurat în 21 articole, care sunt grupate 

în 5 părţi.

Acordul a fost elaborat în temeiul articolului 12 din Carta Socială Europeană 

revizuită, ratificată partial de Republica Moldova prin Legea nr. 484-XV din 

28.09.2001.

Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială 

pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care desfăşoară sau au 

desfăşurat o activitate de muncă şi/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor 

state contractante.

Dispoziţiile Acordului se vor aplica persoanelor care sunt sau au fost supuse 

legislaţiei unui sau ambelor state contractante (angajaţi, lucrători independenţi, 

lucrătorii detaşaţi, personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare etc.).

In temeiul Acordului persoanele îndreptăţite vor beneficia de pensii pentru 

limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de boli obişnuite, pensii şi 

indemnizaţii de dizabilitate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, 

pensii de urmaş.

Tratatul are la bază principii europene stabilite în Regulamentul (CE) nr. 

883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială: egalitate de 

tratament, determinarea legislaţiei aplicabile, totalizarea perioadelor de asigurare, 

exportul prestaţiilor, proporţionalitate.

Conform principiului de calculare a pensiilor pro rata temporis 

(proporţionalităţii), fiecare stat contractant va achita partea de pensie calculată 

proporţional perioadei de asigurare realizate pe teritoriul propriu. Persoana se va 

bucura de dreptul de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a 

desfăşurat activitatea pe teritoriul statului de domiciliu.

La intrarea în vigoare a Acordului, Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind garanţiile drepturilor cetăţenilor 

în domeniul asigurării cu pensii din 12 septembrie 1995 îşi încetează valabilitatea. 

Acordul menţionat are la bază principiul (teritorialităţii) care este depăşit şi 

necesita a fi revizuit.

Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat de către 

oricare parte la tratat printr-o notificare scrisă, expediată prin canale diplomatice.



Valabilitatea Acordului încetează la data indicată în notificare, dar nu înainte de 

expirarea termenului de 6 luni de la data care urmează zilei recepţionării notificării.

Acordul prevede modalitatea de modificare a tratatului.

Analiza de impact

Acordul va fi actual cât va exista mobilitatea persoanelor care se deplasează 

dintr-un stat în altul, fie în scop de muncă, fie pentru a-şi stabili domiciliul. 

Tratatul vine să le asigure mobilitate prin oferirea garanţiilor de securitate socială 

în cazul survenirii riscurilor sociale asigurate.

Scopul tratatului este ca cetăţenii Republicii Moldova care au desfăşurat o 

activitate temporară de muncă în Republica Belarus, la atingerea vârstei de 

pensionare să beneficieze de pensie din acest stat şi, totodată, pe perioada de 

activitate să fie asiguraţi cu un venit sub formă de prestaţii sociale în cazul 

survenirii unor riscuri asigurate, precum dizabilitatea şi pierderea întreţinătorului 

etc.

în practica internaţională relaţiile dintre state în domeniul securităţii sociale 

sunt reglementate prin tratate multilaterale, fie prin acorduri bilaterale.

Printre instrumentele juridice multilaterale existente este Regulamentul (CE) 

nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, fiind cel mai 

complex şi cuprinzător instrument juridic cu titlu obligatoriu în statele membre 

UE, cele ale Spaţiului Economic European şi Elveţia.

Nu există o altă modalitate de reglementare a relaţiilor în domeniu decât 

încheierea unui tratat bilateral. Mai mult, şi în relaţiile cu alte state Republica 

Moldova optează pentru încheierea acordurilor bilaterale, care este cel mai eficient 

instrument de coordonare a sistemelor naţionale de securitate socială ale celor două 

state.

Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 14 state 

(statele membre ale UE şi Turcia, Belarus), 12 dintre care se aplică cu succes.

încheierea Acordului de bază este succedată de încheierea Aranjamentului 

administrativ, instrument juridic tehnic de implementare a prevederilor Acordului 

şi convenirea formularelor de aplicare a Acordului.

Pe de o parte, Acordul generează drepturi pentru persoanele care cad sub 

incidenţa tratatului la prestaţiile sociale prevăzute în Acord, precum şi obligaţia de 

a plăti contribuţii de asigurări sociale de stat în statul în care sunt asigurate. 

Persoanele în cauză vor beneficia de tratament egal din partea statelor contractante. 

Pe de altă parte, prevederile Acordului generează obligaţia statelor părţi să 

transfere prestaţiile stabilite în temeiul Acordului în statul de domiciliu sau 

reşedinţă a persoanei îndreptăţite, chiar şi în cazul în care legislaţia naţională în 

domeniu nu conţine norme similare.

Orice dispută ce ţine de interpretarea sau implementarea Acordului va fi 

soluţionată de către autorităţile competente ale celor două state contractante. 

Acestea se angajează să depună eforturile necesare pentru soluţionarea oricărui 

diferend care poate să apară în interpretarea sau aplicarea Acordului. Acordul se va 

aplica de către şi pe teritoriul statelor părţi.



Aspectul politic, cultural şi social

încheierea Acordului va contribui la consolidarea relaţiilor dintre state şi va 

intensifica colaborarea între autorităţile şi instituţiile competente ale celor două 

state contractante.

Acordul va asigura garanţii sociale şi un nivel înalt de echitate socială 

persoanelor din categoria lucrătorilor migranţi şi membrilor familiilor lor, 

asigurându-le, prin urmare, dreptul la libera circulaţie. Grija faţă de cetăţenii 

proprii şi drepturile lor creează o imagine pozitivă pentru un stat democratic şi, de 

drept care respectă valorile europene.

Aspectul economic şi de mediu

Acordul nu conţine prevederi care ar avea efecte negative asupra economiei 

Republicii Moldova. Mai mult, acesta motivează persoanele să activeze în sectorul 

formal, pentru ca la apariţia riscurilor sociale asigurate acestea să beneficieze de 

prestaţii de asigurări sociale corespunzătoare. Totodată, prevederile Acordului 

creează condiţii favorabile pentru ca cetăţenii Republicii Moldova plecaţi să revină 

în ţară. Beneficiind de pensie din ambele state, persoanele vor dispune de mai 

multe surse de existenţă. Prin urmare, Acordul va avea drept consecinţă indirectă 

reducerea numărului beneficiarilor de ajutor social şi alte prestaţii sociale acordate 

din bugetul de stat persoanelor neeligibile pentru pensie.

Aspectul normativ

Acordul este compatibil cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 

Carta ONU şi alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Acordul vine să realizeze angajamentele asumate de către Republica Moldova prin 

aderarea sa la Carta Socială Europeană revizuită, ratificată de Republica Moldova 

prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001, şi semnarea Acordului de Asociere RM- 

UE.

Acordul este compatibil cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială, principiile şi prevederile căruia 

constituie baza tratatului.
A

încheierea Acordului nu necesită adoptarea sau modificarea legislaţiei 

naţionale în vigoare. Fiecare stat contractant îşi aplică cadrul legal naţional 

existent.

Aspectul instituţional şi organizatoric

Autoritatea competentă responsabilă care a negociat Acordul este Ministerul
A

Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale. In procesul negocierilor au fost implicaţi 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi instituţiile competente 

pentru implementarea Acordului: Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Consiliul 

Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.

Implementarea prevederilor Acordului nu necesită înfiinţarea unor structuri 

naţionale sau internaţionale noi, la fel şi resurse umane suplimentare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului, trimestrial şi 

anual, informaţia privind implementarea acordurilor de securitate socială încheiate 

de Republica Moldova, care conţin date privind stabilirea şi transferarea pensiilor 

stabilite în baza acordurilor.



Implementarea Acordului nu necesită elaborarea unor planuri de acţiuni 

instituţionale sau interinstituţionale privind asigurarea măsurilor organizatorice.

Aspectul financiar

Impactul Acordului se va reflecta pozitiv asupra situaţiei financiare a 

beneficiarilor.

Angajamentul statului constă în asigurarea persoanelor asigurate cu drepturi 

de pensie dobândite corelativ plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, chiar şi în 

cazurile în care aceste persoane nu au realizat un stagiu de cotizare minim necesar 

pe teritoriul Republicii Moldova, dar îndeplinesc această condiţie prin totalizarea 

perioadelor de asigurare în ambele state contractante. La stabilirea şi calcularea 

pensiei fiecare stat va aplica legislaţia naţională în domeniu. Atât Republica 

Moldova, cât şi Republica Belarus vor calcula şi vor achita pensia doar pentru 

perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului 

proporţional ităţii.
/V

In temeiul Acordului se stabilesc doar pensiile publice prevăzute în Legea 

nr. 156-XIV din 14.10.1998 care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor 

sociale de stat. Implementarea Acordului nu implică cheltuieli din bugetul de stat 

sau local, la fel nu sunt necesare cheltuielile pentru realizarea acţiunilor legate de 

aspectele normativ, instituţional şi organizatoric ale tratatului.

Totodată, considerăm că tratatul ar crea, indirect, efecte benefice asupra 

sistemului fiscal, motivând persoanele să activeze în economia formală, majorând 

prin aceasta numărul subiecţilor de drept fiscal şi cel al contribuabililor la bugetul 

asigurărilor sociale de stat.

Aspectul temporar

Acordul va urma toate etapele şi procedurile interne aferente ratificării şi 

punerii în vigoare a unui tratat, stabilite prin Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 

privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova şi în Regulamentul privind 

mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015.

Acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni următoare lunii 

în care instrumentele de ratificare au fost recepţionate prin canale diplomatice. 

Acordul se încheie pentru un termen nedeterminat şi poate fi denunţat de către 

oricare parte la tratat printr-o notificare scrisă, expediată prin canale diplomatice. 

Valabilitatea Acordului încetează la data indicată în notificare, dar nu înainte de 

expirarea termenului de 6 luni de la data care urmează zilei recepţionării notificării.
A

In cazul denunţării acestuia toate drepturile dobândite în temeiul Acordului 

vor fi menţinute şi după denunţarea sa.

Aplicarea provizorie a tratatului nu este prevăzută şi nici nu este necesară.

Organizarea reuniunilor sau consultaţiilor privind implementarea tratatului 

nu este stabilită în Acord. Orice dispută ce ţine de interpretarea sau implementarea 

Acordului va fi soluţionată de către autorităţile competente ale celor două state 

contractante.



C. Analiza oportunităţii ratificării tratatului
Acordul între Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea 

socială a fost semnat la Minsk, la 23 octombrie 2019.

Acordul stabileşte expres necesitatea de a fi ratificat. Schimbarea 

instrumentelor de ratificare, potrivit dispoziţiilor Acordului, se va face cât mai 

curând posibil. Acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care 

urmează luna recepţionării prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise 

privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne, necesare intrării sale în 

vigoare.

Autoritatea competentă a Republicii Belarus a informat despre iniţierea 

procedurilor interne de ratificare a Acordului.

Acordul se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat de 

către oricare parte la tratat printr-o notificare scrisă, expediată prin canale 

diplomatice. Valabilitatea Acordului încetează la data indicată în notificare, dar nu 

înainte de expirarea termenului de 6 luni de la data care urmează zilei recepţionării

notificării.
/ \

In cazul denunţării acestuia toate drepturile dobândite în temeiul Acordului 

vor fi menţinute şi după denunţarea sa.
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