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În atenţia Dlui Mihail Cibotaru 
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Copie: Aurica Doina 
Vicepreşedintele Consiliului de administraţie 
 
Copie: Elena Pui 
Membru al Consiliului de administraţie 
 
 
 
4 martie 2011 
 
 
Stimate Domnule Președinte, 
 
În numele Asociaţiei Patronale "Camera de Comerţ Americană din Moldova” Vă mulţumim pentru oportunitatea 
oferită de a ne aduce contribuţia la revizuirea Proiectului de Lege privind fondurile de pensii facultative şi pentru 
oferirea posibilităţii de a propune sugestii de amendare a acestuia.  
 
Vă prezentăm Avizul nostru propriu-zis în Anexa 1 la această adresă. 
 
Dorim să Vă comunicăm, stimate domnule Președinte, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu 
reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în vederea amendării Proiectului dat. 
 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu un deosebit respect, 
 
 
Mila Malairău _________________ 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
bd. Ștefan cel Mare, 202 
Clădirea Kentford, 
Chișinău, MD 2004 
 
Tel: +373 22 211 781      
Fax: +373 22 211 782      
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 
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COMENTARII ŞI RECOMANDĂRI  

La proiectul Legii privind fondurile de pensii facultative 
 

 
 
1. La articolul 2 „No țiuni” 
 

� La semnificaţia termenului de „administrator”, lit. c) „societate de asigurări”, de substituit sintagma 
„legislaţiei care reglementează domeniul în care activează” prin sintagma „Legii cu privire la 
asigurări” 

 
� La definiția „angajator” propunem excluderea sintagmei „încheiat conform prevederilor Codului 

muncii al Republicii Moldova”, deoarece se exclud contractele de muncă încheiate peste hotare 
 
� La definiția „beneficiar” propunem înlocuirea cuvîntului „definit” cu „determinat”. De asemenea, 

proiectul utilizează în mod aleatoriu termenul de „prestaţie” şi „pensie”. Propunem să se aleagă un 
singur termen peste tot în textul legii, întrucît în opinia noastră aceste definiții sunt sinonime. În caz 
dacă există diferența între aceste definiții, propunem să fie definită și fraza „Prestație facultativă” 

 
� La definiția „contribuții” sintagma „în numele acestora” presupune situaţia când angajatorul plăteşte 

pentru salariatul său.  Totuşi, proiectul nu dezvoltă situaţia când un părinte ar dori să contribuie la un 
fond de pensii în beneficiul copilului său, fără acordul copilului 

 
� La definiția „fond de garantare a pensiilor” sintagma „furnizorilor de pensii” trebuie să fie definită 

separat 
 
� La definiţia „legături strânse” -  proiectul utilizează în mod aleatoriu termenul „legături strânse” şi 

„persoana afiliata”. Propunem să se aleagă un singur termen peste tot în textul legii 
 
� La definiţia „legături strânse” lit b) „deţinerea controlului” propunem a se defini termenii „control” și 

„mijloacele de exercitare a controlului” 
 
� La definiţia „pensie facultativă” propunem ca la urmă să fie adaugată sintagma „de asigurări sociale 

de stat” 
 
� La definiţia „pondere zilnică a unui fond ” propunem ca sintagma „ale tuturor fondurilor” să fie 

concretizată, și anume dacă este vorba de fondurile din Moldova, fondurile ale aceluiaşi 
administrator sau tuturor adinistratorilor din Moldova 

 
� La definiţia „prospect al planului de pensii facultative” propunem înlocuirea cuvîntului „termenii” cu 

„condițiile” 
 
� La definiţia „rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor” de adăugat după „ponderea 

medie” a cuvintelor „a activului net”, iar după „în totalul” de adăugat „activului net al” 
 
� La definiţia „relaţie de familie” propunem să se analizeze dacă lit. c) nu contravine principiilor 

prevăzute de Codul Familiei 
 
� Definiţia „unitate de fond”, propunem să fie expusă similar art. 6 din proiectului de Lege cu privire la 

piaţa de capital 
 
� Definiţia „unitate de fond” din proiectul de Lege privind pensiile facultative de modificat prin titlul 

„numărul de unităţi de fond” 
 
� Propunem includerea și definiţiei de „deponent” cu următorul conţinut: 
 

„Deponent - persoană fizică sau angajator, care în baza contractului încheiat cu administratorul 
fondului de pensii facultative, plăteşte contribuţii în folosul participantului. Participantul poate 
participa în calitate de deponent în favoarea sa.” 
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� La definiţia „fond de pensii facultative”, după cuvîntul „încheiat” de adăugat cuvintele „în scris” 
 
Comentarii: 
Conform art. 1341, alin. (1) al Codului Civil al Republicii Moldova, contractul de societate civilă poate fi 
încheiat în scris sau oral. Prin urmare, considerăm că este necesar de a menţiona modalitatea de 
încheiere a contractului de societate civilă. De asemenea, vezi prevederile art. 16, alin. (1) 
 
Comentarii: 
Printre activităţile de bază ale administratorului, pe lîngă încheierea actelor individuale de aderare cu 
participanţii (art. 4, (f)), este şi încheierea contractelor cu persoanele care plătesc contribuţii în contul 
participanţilor. 

 
 

2. La articolul 2 „No țiuni” 
 

� Propunem ca definiţia „fond de pensii facultative” să fie redactată, deoarece Capitolul XXVIII al 
Codului Civil al RM nu prevede norme cu privire la specificul „actului de aderare”, dar numai 
referitoare la contractul de societate civilă. În acest context nu este clar mecanismul de aderare la 
fond de pensii facultative. Aderare la ce? Propunem ca „actul individual de aderare” să constituie 
documentul care confirmă acceptul participanţilor ulteriori de participare la fond, adică de a subscrie 
la contractul de societate civilă încheiat între participanţii care au creat fondul de pensii facultative.  

 
Prin urmare, propunem de a defini separat noţiunea de „modalitatea de aderare la fond de pensii 
facultative”. 

 
Comentarii: 
La această etapă apare întrebarea privind modalitatea de constituire a fondului (de exemplu, persoana 
sau grup de persoane care lansează fondul, numărul de participanți fondatori, cronologia acceptării 
participanților noi, etc.). Este evident că la început fondul se constituie prin contract de societate civilă. 
Totodata, nu se întelege clar cîte persoane urmează inițial să participe la semnarea acestui contract și ce 
rol au în continuare. Aceasta deoarece art. 16, alin. (1) nu specifică numărul minim de participanţi-
fondatori.  
 
Înțelegerea noastră este că inițial există un numar minim de persoane care în grup semnează un 
contract de societate civila, prin acest contract toate atribuțiile de administrare și gestionare a fondului 
(inclusiv de acceptare la contract de societate civilă a participanților noi) se deleghează administratorului 
fondului, iar ulterior fiecare participant nou va semna cu administratorul fondului actul individual de 
aderare la contract de societate civilă. Astfel, în opinia noastră, participanții fondatori joacă un rol 
simbolic (drepturile și obligațiile acestora nu diferă de drepturile și obligațiile participanților noi) în crearea 
fondului facultativ de pensii.  
 
Totodată, din perspectiva juridică, prevederile societății civile pot fi cu greu aplicabile în cazul dat. 
Societatea civilă presupune colaborarea din partea tuturor asociaților, bunurile cu care se contribuie sunt 
comune (ceea ce nu este cazul fondului de pensii facultative), asociații partajează împreună profiturile și 
pierderile (din nou nu este cazul fondului de pensii facultative, pentru că pensia fiecărui participant va 
depinde de planul lui de pensii). O altă problemă a societății civile ține de situația cînd un membru al 
societății civile decedează sau reziliază contractul. Conform Codului Civil dacă o persoană decedează, 
contractul de societate civilă se desființează.  
 
În aceste condiții CNPF urmează să aprobe un model inițial de contract de societate civilă, care să ia în 
considerație prevederile Codului Civil privind contractul de societate civilă și specificul fondului de pensii 
facultative.  

 
 
3. La articolul 4 „Cerin ţe privind func ţionarea administratorului” 
 

� Propunem să fie modificat titlul articolului prin „Activitatea administratorului şi cerinţe privind 
funcţionarea lui”. 
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Comentarii: 
Ţinînd cont de faptul că contextul articolului nu include numai cerinţe faţă de administrator dar şi descrie 
atribuţiile/activităţile de bază, consider necesară modificarea propusă. 

 
� La alin. (1), lit. (b) de modificat cuvintele „lichidităţi băneşti” prin „mijloace băneşti” 

 
Comentarii: 
În actele normative ale BNM nu se utilizează expresia „lichidităţi băneşti”, pentru a nu confunda cu 
termenul de „lichiditate”. 

 
� La alin. (1), lit. (f) de adăugat după cuvintele „participanţii şi” cuvintele „deponenţii, precum şi” 

   
Comentarii: 
Printre activităţile de bază ale administratorului, pe lîngă încheierea actelor individuale de aderare cu 
participanţii (art.4, (f)), este şi încheierea contractelor cu persoanele care plătesc contribuţii în contul 
participanţilor. 

 
� La alin. (1), după lit. (m), de adăugat un nou subaliniat cu următorul conţinut: 

„n) opţional, plata pensiei facultative” 
 

Comentarii: 
Pentru crearea unui sistem de pensii facultative pertinent considerăm că proiectul Legii cu privire la 
pensiile facultative este necesar să constituie legea de bază, fără existenţa unor legi speciale 
suplimentare. Prin urmare, acest proiect de lege trebuie să prevadă reglementarea infrastructurii 
complete a sistemului de pensii facultative. Astfel, considerăm că proiectul de lege este necesar să 
conţină şi prevederi generale referitoare la plata pensiei facultative (modalitatea de plată, iar 
organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiei să fie reglementate de un regulament 
subordonat Legii cu privire la pensiile facultative, nu prin intermediul unei legi speciale, aşa cum 
prevede art. 31, alin. (2).  

 
La rîndul său, admnistratorii trebuie să dispună de dreptul de „plată a pensiei suplimentare” către 
participanţii fondurilor administrate de ei sau alte fonduri (în cazul transferului activului net). 
 
Ţinînd cont de faptul că scopul final al participanţilor la fond este obţinerea unei pensii suplimentare, iar 
proiectul de lege nu va prevedea și acest mecanism, iar administratorii nu vor avea siguranţa că vor 
dispune şi de posibilitatea de diseminare a activelor administrate de ei, acest lucru ar putea să reducă 
din dorinţa administratorilor de obţinere a unor venituri investiţionale elevate, bazîndu-se numai pe 
instrumente financiare cu venituri foarte mici.  
 
De asemenea, experienţa discuţiilor cu potenţialii participanţi la fonduri de pensii facultative arată că 
subiectul primar al discuţiilor constituie: care va fi pensia viitoare în condiţiile în care contribuţia la fond 
constituie „x” lei? sau ce active sunt necesare să acumulez pentru o pensie de „x” lei lunar?. În condiţiile 
în care legea nu reglementează plata pensiei, atunci administratorii nu vor avea dreptul să dea 
răspunsuri la aceste întrebări. Ca rezultat, incertitudinea în efectul final şi absenţa asigurării principiului 
continuităţii în sistem, ar putea să reducă mult din dezvoltarea sistemului de pensii facultative.  

 
� La alin. (3) de exclus cuvîntul „administrare a” din sintagma „societăţi de administrare a investiţiilor”, 

iar sintagma corectată va avea următorul conţinut „societăţi de investiţii” 
 

Comentarii: 
Vezi definiţia de la art. 2, lit (b) 

 
� Alin. (10): recomandăm excluderea acestui aliniat 

 
� La alin. (12) de a înlocui „respectă” cu „trebuie să respecte” 

 
 
4. La articolul 5 „Cerin ţe privind adecvarea capitalului” 
 

� La alin. (2) propunem ca capitalul social minim să fie stabilit în „lei” şi nu în valută străină 
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Comentarii: 
Deoarece ajustarea permanentă a capitalului minim (în cazul unui administrator care dispune numai de 
minimul necesar) în conformitate cu variaţia cursului valutar este aproape imposibilă, în condiţiile în care 
administratorii au forma organizatorico-juridică de „societate pe acţiuni”, iar procedura de majorare a 
capitalului prin emisie suplimentare este una de durată. Prin urmare, la data raportărilor administratorul 
ar putea ajunge în situaţia în care nu se conformează prevederilor legale.  

 
Comentarii: 
De asemenea, din prevederile acestui aliniat nu este clară următoarea situaţie:  
Dacă, în condiţiile în care, administrator este o societate de investiţii, care dispune de un capital minim 
conform Legii privind piaţa de capital şi care, la rîndul său este mai mare de cel prevăzut în proiectul de 
lege, administratorul va fi obligat să dispună de un capital suplimentar echivalent cu cel prevăzut în acest 
proiect de lege, pentru calitatea de „administrator al fondului de pensii facultative”.  

 
� La alin. (1): sintagma „grevat de sarcini” necesită analize şi explicaţii, deoarece nu se subînțelege 

dacă nu pot fi grevate cu sarcini activele administratorului sau nu pot fi grevate acţiunile emise de 
administrator. 

 
Comentarii: 
În caz restrictiv aceasta prevedere ar presupune că nici un acţionar al administratorului, bancă sau 
societate de asigurări, nu poate gaja acţiunile sale. Or acesta vine în contradicţie cu Legea privind 
societăţile pe acţiuni şi Legea privind piaţa valorilor mobiliare.  

   
� La alin. (2): considerăm că prevederea „Comisia Naţională, în funcţie de volumul activelor 

administrate, poate decide asupra modificării mărimii capitalului social minim al administratorului” 
poate fi discriminatorie şi anticoncurenţială. Considerăm că capitalul social minim trebuie să fie unul 
și același pentru toți participanți. Dacă se decide păstrarea acestei prevederi, propunem 
concretizarea cazurilor cînd CNPF va propune majorarea capitalului social.  

 
� La alin. (5): de completat şi de reformulat conform prevederilor Legii cu privire la societăţile pe 

acţiuni, prin următoarele: 
„Acţiunile administratorului sunt ordinare nominative. Plasarea acţiunilor preferenţiale nu se admite”. 

 
� La alin. (6) „Administratorul poate dobândi o parte” propunem a stabili exact pragul de la care se 

solicită aprobarea prealabilă (de ex. de la 5/10/25%).  
 
Aliniatul poate fi reformulat în felul următor:  
 (6) „Administratorul poate deţine direct sau indirect o cotă de mai mare de 5/10/25% din capitalul 
social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei Naţionale şi cu respectarea 
legislaţiei din domeniul concurenţei”. 

 
 
5. La articolul 7 „Cerin ţe către persoanele care gestioneaz ă activitatea administratorului” 

 
� La alin. (2), lit. c) propunem să se explice cum și de către cine va fi determinată „onorabilitatea 

necesară”?  
 

� La alin. (3), lit. a): Codul penal operează doar cu noțiunea de „escrocherie” și nu „escrocherie 
financiară” 

 
� La alin. (3) de exclus litera d) deoarece se regăseşte în litera a) 

 
� Alin. (4) propunem să fie expus în următoarea redacţie: 

„Membrii consiliului de administrație, organului executiv sau ai comisiei de cenzori a unui 
administrator, precum şi persoanele cu care aceştia se află în relaţii de familie sau cu care au 
legături strînse, nu pot fi membri în organele de conducere ale:” 
 

� Alin. (5): propunem să fie exclus alin. (5) „Interdicţia prevăzută la alin. (4) se aplică şi persoanelor 
care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la acelaşi 
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alineat.” deoarece acest punct lezează interesele băncilor depozitare, ceea ce ţine de prestarea 
serviciilor sale bancare. 

 
 
6. La articolul 9 „Eliberarea licen ţei administratorului” 
 

� La alin. (1), propunem să fie excluse prevederile lit. c) 
 

Comentarii: 
Actele normative interne ale administratorului descrise la lit. c) sunt binevenite pentru activitatea 
administratorului. Însă, ţinînd cont de practicele de licenţiere a altor domenii de activitate, la momentul 
licenţierii existenţa lor nu este ceva indispensabil, deoarece ţine de activitatea de după licenţiere. Legea 
poate prevedea ca administratorul în activitatea sa trebuie să dispună de aceste acte normative. 

 
� La alin. (1), lit e) propunem completarea frazei „Fondului de garantare a pensiilor” cu „facultative”    

 
Comentarii: 
Existența unui Fond de garantare a pensiilor facultative presupune și cadrul normativ corespunzator. 
Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, urmează să fie aprobată și Legea privind fondul de 
garantare a pensiilor facultative.   

 
� La alin. (2), lit. h) lista documentelor ce trebuie prezentate la Comisia Națională urmează a fi una 

exhaustiva și prevăzută doar de lege  
 

 
7. La articolul 11 „Retragerea licen ţei administratorului” 
 

� La alin. (1) lit. j) considerăm că legea trebuie sa prevadă exhaustiv cazurile de retragere a licenței 
fără loc de interpretare 

 
� La alin. (8) propunem ca după frază „documente justificative” să fie introdusă următoarea frază: „sau 

participanţilor or beneficiarilor, în cazul lipsei altui administrator” 
 
 
8. La articolul 12 „Comisioane de administrare şi taxa de supraveghere” 
 

� La alin. (4) propunem să fie adăugată după cuvintele „se comunică participanţilor” sintagma „prin 
aviz individual sau prin publicarea în organul de presă prevăzut de statutul fondului” şi înlocuit 
termenul de 6 luni cu termenul de 2 luni. 

 
Comentarii: 
Modificarea comisioanelor presupune analize economice pe baza informaţiilor curente în scopul realizării 
anumitor prognoze, care presupun, în special, utilizarea rezultatelor financiare. Prognoza unor rezultate 
financiare pertinente cu 6 luni înainte de expirarea anului sau altei perioade de referinţă, este mai puţin 
relevantă. 

 
� La alin. (5) de adăugat după cuvintele „o taxă lunară de administrare” sintagma „care nu poate fi mai 

mare decât ….” 
 
 
9. La articolul 14 „Persoane acceptate” 
 

� La alin. (2): conform art. 19 alin. (2) al Legii privind investiţiile în activitatea de întreprinzător, filialele 
au statut de întreprindere separată și se înregistrează in Moldova ca ICS cu statut de persoană 
juridică. În fond, filialele sunt înregistrate ca şi SRL-uri. Va insemna acest lucru ca un SRL fondat de 
un fond european de pensii va putea să desfăşoare activitatea fără licenţă doar pentru simplul fapt 
că are ca şi fondator un fond european?   

 
� La alin. (10), lit. (c) propunem să fie înlocuită frază „compensare a investiţiilor” prin „garantare a 

pensiilor” 
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Comentarii: 
Prezentul proiect de lege prevede numai existenţa „fondului de garantare a pensiilor”. Proiectul de Lege 
privind piaţa de capital prevede existenţa „fond de compensare a investiţiilor”. 

   
� La alin. (13): de corectat „articolul 4” cu „articolul 9”, deoarece articolul 9 al proiectului de lege 

prevede licenţierea administratorului. 
 

� La alin. (14): nu este clară plasarea la acest articol a propoziţiei „Auditul şi depozitarul îşi plătesc 
fiecare taxa de avizare”. 

 
 
10. La articolul 15 „Autorizarea fondului de pensii  facultative” 
 

� La alin. (2) propunem ca lit. a) să aibă următorul conţinut: „a) proiectul contractului de societate 
civilă” iar litera a) din proiectul de lege să devină b), etc. 
 

 
11. La articolul 16 „Condi ţii de func ţionare a fondului de pensii” 
 

� După alin. (1) de adăugat un nou aliniat cu următorul conţinut: 
„(2) Numărul minim de participanţi, prevăzut la aliniatul (1) trebuie acumulat într-o perioadă de 2 ani 
de la autorizarea fondului de pensii facultative”. 

  
Comentarii:  
Aceasta deoarece nu este clar dacă actul indivdual de aderare semnat cu primii 99 de participanţi este 
valabil de la bun început sau și dacă participanţii pot începe plata contribuţiilor dacă încă nu sunt 99 de 
participanți? 

 
� La alin. (5) propunem ca frază „declarat în stare de faliment” să fie înlocuită cu frază „declarat în 

stare de insolvabilitate” 
 

Comentarii:  
Deși art. 16, alin. (5) prevede că un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de 
insolvabilitate, nu sunt clare efectele situațiilor cînd administratorul fondului de pensii devine insolvabil 
(i.e. societatea de investiții, societatea de asigurări). Situația poate să devină și mai gravă dacă 
depozitarul fondului de pensii facultative devine insolvabil.  
 
În aceste condiții recomandăm să fie introduse modificările în Legea instituțiilor financiare astfel încît 
mijloacele fondului de pensii facultative să aibă preferința prioritară în recuperarea datoriilor.  

 
 
12. La articolul 17 „Autorizarea prospectului planu lui de pensii facultative” 

 
� La alin. (9) propunem înlocuirea „sub sancţiunea retragerii licenței de administrare” cu altă sancțiune 

mai blîndă, care să fie aplicată în funcție de circumstanţele, numărul și gravitatea încălcărilor. 
 
 
13. La articolul 19 „Veniturile şi cheltuielile fondului de pensii facultative” 
 

� La alin. (3) lit. e) propunem ca frază „taxe de auditare” să fie înlocuită cu „retribuirea serviciilor de 
audit” 
 

� La alin. (3) de adăugat litera „f) taxe CNPF” 
 
 

14. La articolul 20 „Transferurile între fondurile de pensii facultative” 
 
� La alin. (2) lit. a) propunem să se concretizeze dacă se permite efectuarea transferului la fondul de 

stat 
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� La alin. (5): propunem ca acest aliniat să fie reformulat în felul următor:  

„(5) Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde o parte sau întregul activ personal, calculat la data 
cererii, mai puţin deducerile legale.”  

 
Comentarii: 
Propunem să se permită păstrarea activului parţial şi transferarea celeilalte părţi, pentru a încuraja 
diversificarea. Nu se exclude însă că planul de pensii va impune o sumă minimă care trebuie să fie 
păstrată. 

 
� La alin. (6) propunem ca sintagma „conform rezultatelor activităţii fondului la încheierea exerciţiului 

financiar” să fie reformulată pentru asigurarea unei înțelegeri mai mari.  
 

� La alin. (6) propunem să se concretizeze dacă transferul activelor personale la alt fond este posibil în 
fiecare an calendaristic sau timp de un an de la data ultimului transfer 

 
� La alin. (6) propunem ca frază „minimum 3 ani de deţinere a calităţii de membru” să fie înlocuită cu 

„minimum 3 ani de deţinere a calităţii de participant” 
 

� La alin. (9) propunem ca frază „beneficiarii la un fond de pensii facultative” să fie completată cu „din 
Republica Moldova”   

 
 
15. La articolul 22 ”Participan ţii la fondul de pensii facultative” 
 

� La alin. (1) propunem să fie examinată fezabilitatea includerii și altor participanți - persoane fizice la 
fondul de pensii facultative, care nu sunt salariaţi şi nici nu desfăşoară activitate independentă. 

 
Comentarii: 
În redacţia propusă nu vor putea participa la fondurile de pensii facultative persoanele care nu sunt 
salariaţi sau profesionişti independenţi, dar vor avea alte surse de venit. Aici includem, de exemplu, 
persoanele care primesc dividende de la societăţi comerciale sau persoanele care primesc remitenţe de 
peste hotarele ţării. Conform art. 46 al Constituţiei, caracterul licit al dobîndirii averii se prezumă pînă la 
proba contrarie. Atîta timp cît o instanţă de judecată nu demonstrează ilegalitatea unui venit, el se 
consideră legal şi ar trebui să poată servi drept contribuţie valabilă la un fond privat de pensii. 

 
 

16. La articolul 23 „Activitatea de marketing a fon dului de pensii facultative” 
 

� La alin. (1) propunem completarea conţinutului prezentului aliniat prin adăugarea după sintagma „se 
poate desfăşura” a sintagmei „direct de către administrator sau” şi de exclus cuvîntul „numai”. După 
cuvîntul „agent de marketing” de adăugat „sau broker de asigurare”. 

 
Comentarii: 
Considerăm că administratorul prin crearea unei subdiviziuni specializate ar putea să desfăşoare 
activitatea de marketing, inclusiv de promovare şi vînzare a produsului. În caz contrar comisioanele 
pentru administrare, prevăzute la art. 2, alin. (1) ar fi necesar de majorat (sunt necesare estimări în acest 
scop). 

 
� La alin. (1) propunem să se explice diferența între „autorizația” și „avizul” eliberate de CNPF. 

 
 
17. La articolul 24 „Cerin ţe către actul individual de aderare” 
 

� La alin. (1) propunem să se reformuleze frază „acordul persoanei la contractul de societate civilă” 
prin „acordul persoanei de aderare la contractul de societate civilă”. 

 
� La alin. (2), propunem reformularea aliniatului în felul următor: 

„(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care 
este eligibilă.” 
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Comentarii:  
Reformularea reiesă din prevederile art. 20 alin. (11) 

 
� La alin. (4) propunem reformularea aliniatului în felul următor: 

„(4) Forma-tip a actului individual de aderare pentru diferite tipuri de planuri este stabilită de Comisia 
Naţională.” 
 

Comentarii:  
În practică vor apărea situaţii când va fi necesară adaptarea actelor individuale de aderare la specificul 
planului.   

 
� La alin. (5) propunem introducerea unor criterii de autorizare sau eventuală posibilitatea 

administratorului de a ataca refuzul Comisiei Naţionale în instanţa de contencios administrativ. 
 
 

18. La articolul 25 ”Plata contribu ţiilor” 
 

� La alin. (1) propunem de a exclude cuvîntul „lunar” sau de a prevedea alte periodicităţi (”lunar, 
trimestrial, semestrial, anual”).  
 

Comentariu: 
Conform mai multor practici internaţionale, în cazul pensiilor facultative periodicitatea de plată este 
determinată de planul de pensii, care poate fi: lunară, trimestrială, semestrială sau anuală.  

 
� La alin. (2): propunem excluderea acestui aliniat. 

 
Comentariu: 
Considerăm inoportună limitarea maximă a contribuţiilor la un fond de pensii facultative. În cazul 
PENSIILOR FACULTATIVE, fiecare persoană decide individual plasarea venitului, precum şi mărimea 
pensiei viitoare. Art. 67, alin. (1) al Codului Fiscal al Republicii Moldova prevede limitarea maximă a 
contribuţiilor plătite care sunt deductibile din venitul brut al persoanei fizice. Prin urmare, pentru un 
participant la fond care plăteşte contribuţii peste nivelul de 15% din venitul brut al său, vor fi deductibile 
numai contribuţiile care se încadrează în limita de pînă la 15%. Această logică este argumentată și prin 
alin. (10) al prezentului articol. 

 
� La alin. (3): propunem ca aliniatul să fie completat cu următoarea sintagmă: „sau negociată în mod 

individual” 
 

� La alin. (4): propunem formularea aliniatului în următoarea redacție: 
„(4) Angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, prin contractul colectiv ori, 
după caz, convenţia colectivă de muncă la nivel de unitate, grup de unităţi sau de ramură, ori 
angajatorul singur sau prin asociere cu alţi angajatori şi reprezentanţii salariaţilor, în lipsa unui 
contract colectiv ori, după caz, convenţie colectivă de muncă şi/sau în lipsa sindicatului, pot propune 
participarea la un fond de pensii facultative.” 

 
� La alin. (5): propunem de exclus cuvîntul „lunar” şi de reformulat că administratorul constituie şi 

vizează contribuţia conform prevederilor planului de pensii (vezi modificările propuse la prima liniuţă). 
 

� La alin. (8), (9) şi (10): propunem să fie reformulate şi de menţionat că prevederile vor fi realizate „în 
conformitate cu legislaţia fiscală”. De asemenea, propunem să fie menționate și contribuțiile de 
asigurări sociale și medicale. 
 

� Alin. (12) propunem să fie completat cu următoarea sintagmă: „fără vreo răspundere a angajatorului 
pentru faptul că suspendarea sau încetarea constituie încălcări ale actului individual de aderare”. 

 
De asemenea, propunem introducerea aliniatului (13) cu următorul cuprins:  
„(13) În cazul în care contribuţia nu este achitată de către angajator din vinovăţia angajatorului, 
angajatorul va fi obligat să achite dobânda şi penalităţile de întârziere care în mod normal sunt 
plătibile pentru cazul de întârziere de către participant în temeiul actului individual de aderare.”   
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19. La articolul 26 „Drepturile participantului” 
 

� La alin. (4) propunem înlocuirea frazei „conform actului de succesiune” cu frază „conform regulilor 
moştenirii prevăzute de legislaţia în vigoare”.  

 
De asemenea, propunem să fie analizată posibilitatea numirii beneficiarului ca și în cazul asigurărilor 
de viață la momentul semnării actului de aderare. 

 
 
20. La articolul 27 „Activul personal al participan tului” 

 
� La alin. (1) propunem reformularea aliniatului în felul următor:  

„Participantului îi aparţine activul personal din contul său” 
 

� La alin. (2) propunem luarea în considerație a următoarelor aspecte: 
- în caz de conflict între un creditor şi eventuală contribuţia de pensie, cum va efectua angajatorul 
deducerea din salariul angajatului? 
- prevederea urmează a fi corelată cu art. 30 alin. (3) 
 
 

21. La articolul 28 „Unit ăţi de fond” 
 

� La alin. (5) propunem de înlocuit „100” prin „10” 
 

Comentarii: 
Considerăm mai accesibil pentru calcule. De asemenea, şi proiectul Legii privind piaţa de capital, art. 91, 
alin. (5) prevede că „valoarea unităţi de fond ……..se va împărţi la 10” 

 
 

22. La articolul 29 „Evaluarea activelor” 
 

� La alin. (1) popunem înlocuirea frazei „în aceeaşi zi” cu o altă sintagmă care să prevadă altă 
periodicitate de raportare, astfel încît să fie evitată raportare zilnică.  
 

Comentarii 
În practică raportarea zilnică va fi greu de respectat, iar procesul întreg va necesita implicarea serioasă a 
resurselor umane. 

 
 

� La alin. (3) propunem de exclus sintagma „pentru ultimele 24 luni”. 
 

Comentariu: 
Nu este necesar de precizat, deoarece aceste prevederi sunt stipulate în definiţia de la Articolul 2 privind 
„rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative” 

 
 

23. La articolul 30 „Dreptul la pensie” 
 

� La alin. (2), lit. b) propunem de redus durata de la „120” la „60”, ceea ce constituie echivalentul a 5 
ani de plată a contribuţiilor. 
 

Comentarii: 
Considerăm că trebuie să cream condiţii accesibile pentru mai multe categorii de persoane în vîrstă aptă 
de muncă. Cifra de 120 de ori reduce substanţial numărul potenţialilor participanţi la un fond de pensii 
facultative. În condiţiile unei durate de 120 de contribuţii lunare, conform datelor statistice, anul 2009, 
numărul maxim de potenţiali participanţi la un fond de pensii facultative ar fi echivalent cu circa 300 mii 
participanţi, iar în condiţiile în care acest termen se reduce pîna la 60, acest număr ar putea creste pînă 
la este 500 mii persoane. Prin urmare, această limitare ar reduce din posibilitatea de acces la o pensie 
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facultativa a celei mai preponderente categorii de salariaţi de vîrsta 45-55 ani. Conform practicelor 
europene, aceasta este categoria de salariaţi cei mai cointeresaţi în crearea unei pensii facultative. În 
condiţiile creşterii gradului de îmbătrînire a populaţiei Republicii Moldova, consider argumentată această 
propunere. 

 
� La alin. (3): este necesar de revăzut posibilitatea de excludere a expresiei „executare silită” 

 
Comentarii: 
Pensia facultativă plătită reprezintă activul personal care se plăteşte sub formă de anuităţi (în rate).  
Conform art. 27, alin. (2) se prevede că „activul personal ….nu poate face obiectul unei măsuri de 
executare silită”. 

 
 

24. La articolul 31 „Except ări” 
 

� La alin. (2): considerăm necesar de a descrie principiile generale de plată a pensiei facultative, iar 
funcţionarea sistemului de plată de expus într-un act normativ subordonat Legii cu privire la pensiile 
facultative. 
 

Comentarii: 
Aceasta ar fi un argument în plus pentru administratori, în ceea ce priveşte administrarea prudentă şi 
eficientă a activelor nete ale participanţilor. De asemenea, în activitatea de marketing, inclusiv de 
atragere a participanţilor, această propunere ar asigura un avantaj în argumentarea importanţei pensiilor 
facultative şi asigurarea principiului continuităţii scopului legii.  

 
 

25. La articolul 32 „Principii de investire” 
 

� La alin. (1), lit. c), propunem excluderea frazei „cu modificările şi completările ulterioare„ deoarece 
orice modificare sau completare ulterioară face parte din lege. 
 

 
26. La articolul 34 ”Reguli de plasament” 

 
� La alin. (1), lit. a): de înlocuit „20%” cu valoarea de „40%” 

 
Comentarii: 
La momentul lansării sistemului de pensii facultative situaţia pieţei de capital va fi una similară situaţiei 
curente, care se caracterizează printr-o dezvoltare redusă a instrumentelor financiare. Odată cu 
dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor financiare, motor al căruia va constitui şi dezvoltarea 
fondurilor de pensii facultative, acest procent poate fi redus. 

 
� La alin. (3): remarcăm că nu este sensul unor cote procentuale maxime stabilite de Lege daca CNPF 

poate decide modificarea acestora. În cazul dat prin emiterea actelor sale, CNPF va depăși 
prevederile acestei Legi.  
 
 

� La alin. (4), lit. a) şi b): propunem de înlocuit valoare „5” cu „10%” şi respectiv „10” cu „15%” 
 

Comentarii: 
Vezi comentariul precedent. 

 
� La alin. (5): propunem excluderea acestui aliniat. 

 
Comentarii: 
Această prevedere este caracteristică legislaţiei fiscal (este prevăzută de Codul fiscal). 

 
 
27. La articolul 35 „Interdic ţii de investire” 
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� La alin. (1), lit. b): sunt necesare precizări, în special în condiţiile băncilor, care vor activa în calitate 
de administratori, prin prisma societăţilor de investiţii. 
 
 

28. La articolul 37 „Prevederi generale” 
 

� La alin. (4) la sintagma „precum şi separat de propriile active” propunem să fie aduse reglementări 
care vor detalia modul de separare a activelor în special pentru ca creditorii administratorului să ştie 
clar ce pot urmări şi ce nu. 
 
 

29. La articolul 40 „Responsabilit ăţi” 
 

� La alin. (4) nu se subînțelege ce prevederi se vor aplica în cazul insolvabilităţii depozitarului.  
 
 

30. La articolul 41 „Cerin ţe către raport ările anuale” 
 

� La alin. (1) propunem de concretizat cum (unde) administratorul va publica raportul anual.  
 

� La alin. (5) propunem de concretizat dacă ”raportul anual” prevăzut de acest aliniat este identic cu 
raportul anual prevăzut de alin. (1) al acestui articol sau dacă acestea diferă. Aceeași mențiune ține 
și de alin. (6).  

 
� La alin. (5) propunem de substituit „15 aprilie” prin „15 mai”. 

 
Comentarii: 
În condiţiile în care fondurile de pensii facultative vor fi considerate în continuare entităţi de interes public, 
conform art. 38, alin. (4), Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 prevede că rapoartele financiare 
anuale proprii se prezintă în termen de 120 zile (aprox. 30 aprilie) următoare anului de gestiune. 
Transmiterea unui raport complet şi pertinent al administratorului către CNPF necesită existenţa unei 
informaţii finale privind rapoartele financiare. 

 
� La alin. (6) propunem de concretizat dacă sunt careva cerințe fată de auditor, care aprobă raportul 

anual. 
 
 

31. La articolul 43 „Dezv ăluiri c ătre participan ţi” 
 

� La alin. (3) propunem de substituit cuvîntul „conturile” cu sintagma „situaţia conturilor individuale” . 
 

Comentarii: 
Nu considerăm că administratorul este obligat să pună la dispoziţia participantului situaţia conturilor 
proprii ale administratorului. 

 
 

32. La articolul 44 „Provizioane tehnice” 
 

� La alin. (5), lit. b), a doua liniuţă: necesită explicaţii expunerile: „obligaţii de stat” (poate „obligaţiunilor 
de stat” sau „hîrtiilor de valoare de stat”) şi „înaltă calitate”. 
 
 

33. La articolul 45 „Marja de solvabilitate” 
 

� La alin. (2) propunem de substituit cuvîntul „disponibilă” prin „minimă”. 
 

Comentarii: 
Marja de solvabilitate disponibilă este nivelul solvabilităţii de care se dispune efectiv, iar minimă este 
nivelul sub care administratorul se consideră insolvabil. 
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34. La articolul 46 „Fondul de garantare a pensiilo r facultative” 
 

� La alin. (4) propunem de substituit „cu avizul” prin „prin Hotărîrea” 
 
 
35. La articolul 47 „M ăsuri de remediere” 
 

� La alin. (4), lit. f) și g): propunem schimbarea cu locuri a frazelor „să retragă licenţa administratorului” 
și „să suspende licenţa administratorului”, pentru păstrarea consecutivității. 

 
 
36. La articolul 49 „Interdic ţii şi încălcări” 

 
� La alin. (1) propunem definirea sintagmei „beneficii colaterale”. 

 
 
37. La articolul 50 „Ajustarea cadrului normativ” 
 

� La alin. (1): propunem reformularea aliniatului.  
 

Comentarii:  
Probabil s-a avut în vedere că „(1) Prevederile actelor normative în vigoare se aplică în măsura în care 
nu contravin prezentei legi” 

 
� La alin. (2), lit. t): urmează a fi adoptată Legea privind fondul de garantare, în baza căreia se vor 

adopta actele normative de către CNPF 
 

� La alin. (2) propunem de adăugat lit u) „altele cu care a fost abilitată Comisia prin prezenta lege”. 
 

� La alin. (2) propunem de adăugat: „Metodologia de calculare a marjelor de solvabilitate (minimă şi 
disponibilă)”. 
 

Comentarii: 
Rezultă din articolul 45, alin. (2) 

 
 

38. La articolul 51 „Intrarea în vigoare” 
 

� La alin. (2) propunem de concretizat termenul în care persoanele din acest aliniat trebuie să se 
conformeze noilor regelementări 
 
 
 
 

 


