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Proiect  
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
LEGE privind unele măsuri suplimentare 

de asigurare a stabilităţii financiare pe piaţa asigurărilor 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Art.1. Prezenta lege stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse 

de stat şi de CIA „ASITO” S.A. în vederea asigurării protecţiei drepturilor asiguraţilor  
şi în vederea  menţinerii stabilităţii financiare prin minimizarea impactului şi evitarea 
efectelor negative semnificative asupra stabilităţii financiare a pieţei de asigurări, în 
special prin prevenirea contagiunii inclusiv asupra infrastructurii pieţei şi prin 
menţinerea disciplinei pe piaţă; 

Art.2. Avînd ca obiectiv principal asigurarea stabilităţii pieţei asigurărilor, 
prevenirea riscurilor sistemice şi  protejarea drepturilor asiguraţilor, prezenta lege 
reglementează obligaţiile statului şi ale CIA „ASITO” S.A., faţă de cetăţenii 
Republicii Moldova care au încheiat în anii 1994-2005 contracte de pensie 
suplimentară (viageră) cu CIA „ASITO” S.A. şi stabileşte principiile de bază cu 
privire la acordurile amiabile între părţi (unilaterale), cuantumul şi modul de plată a  
obligaţiilor asigurătorului stabilite în baza contractului de asigurare. 

Art.3. Modul de încheiere a acordului de reziliere  
(1) Acordul de reziliere a contractelor de pensie suplimentară (viageră) se aplică 

pentru contractele de pensie suplimentară (viageră) în vigoare și va cuprinde cel puțin 
următoarele elemente: 

a) date referitoare la polița de asigurare și/sau contractul de asigurare; 
b) cuantumul primelor de asigurare achitate de către asigurat; 
c) cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciile care s-au adus asiguratului ca 

urmare a neexecutării prestaţiei de aisgurare. 
d) termenul de restituire a primelor de asigurare achitate de către asigurat şi a 

despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neexecutării prestaţiei de 
asigurare, nu poate depăşi trei luni din data intrării în vigoare a prezentei legi; 

e) modul și locul de plată a prestaţiei datorate de asigurător. 
      (2) În sensul prezentei legi noţiunea de prestaţie de asigurare reprezintă acţiunea 
asigurătorului de a calcula şi a achita primele de asigurare achitate de către 
asigurat şi a despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neexecutării 
obligaţiilor stabilite în baza contractului de asigurare.  

(2) Data rezilierii contractului se stabileşte data achitării obligaţiilor de plată 
datorate de asigurător sau ultima zi de la expirarea termenului de 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei legi.  

 (3) Cuantumul prejudiciului cauzat asiguratului ca urmare a neexecutării 
prestaţiei de asigurare se stabileşte după următoarea formulă de calcul: 
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CDA anual (lei) = Pasig (lei) x Rbază (%); 
unde:  
CDA (lei) - cuantumul prejudiciului cauzat asiguratului ca urmare a neexecutării 

prestaţiei de asigurare calculat în lei, pentru fiecare an sau după caz, luni de la data 
încheierii contractului pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi; 

Pasig - cuantumul primelor de asigurare achitate de către asigurat; 
Rbază - ratele de dobîndă la instrumentele de reglementare monetară pe termen 

lung (depozite atrase de la persoane fizice pe termen mai mare de 5 ani) ale Băncii 
Naţionale a Moldovei.  

Cuantumul total al pierderilor se determină ca suma despăgubirilor calculată în lei 
pentru fiecare an sau pe luni(în cazul anului incomplet) de la data încheierii 
contractului pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art.4. Particularități de reziliere a contractelor de pensie suplimentară (viageră) 
scadente 

(1) În cazul contractelor de pensie suplimentară (viageră) scadente, care la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează obligaţia de plată a asigurătorului, se 
aplică condiţiile Acordului de reziliere a acestora. 

(2) Recalcularea prestaţiei datorate de asigurător se va efectua în condiţiile 
Acordului de reziliere a acestora, stabilit prin prezenta lege. 

(3) În cazul dacă cuantumul prestaţiei datorate de asigurător este mai mică decît 
suma indemnizaţiei de asigurare achitate pînă la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, asigurătorul achită prestaţia în cuantumul calculat iar asiguratul se absolvă de 
obligaţia de a restitui diferențele pozitive achitate. 

Art.5. Pentru efectuarea plăţii prestaţiei datorate, CIA „ASITO” S.A. va efectua 
avizarea asiguraţilor, prin publicarea în cel puţin două organe de presă de largă 
circulaţie şi prin scrisoare recomandată. Achitarea plăţilor prin virament sau în 
numerar se va efectua la sediul şi reprezentanţele asigurătorului. 

Art.6. În termen de o lună de la data  intrării în  vigoare a prezentei legi, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare va aproba măsuri executorii pentru punerea în aplicare a 
prezentei legi, şi va supraveghea respectarea prevederilor acesteia. 
       Art.7. Încălcarea, prin acţiune sau inacţiune, a prevederilor prezentei legi se 
sancţionează cu: 
       a)blocarea mijloacelor băneşti deţinute pînă la întreprinderea măsurilor în 
scopul achitării prestaţiilor datorate faţă de asiguraţi şi/sau; 
       b)suspendarea licenţei; 
       c)retragerea licenţei.  

 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Adrian CANDU 
 
Chişinău,  2015 
 
Nr.  
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Lege privind unele măsuri suplimentare 

de asigurare a stabilităţii financiare  
Proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii 

financiare are ca scop gestionarea unei situaţii de criză, prin stabilirea unor măsuri 
suplimentare ce urmează a fi întreprinse de către stat şi de către CIA „ASITO” S.A. în 
vederea asigurării protecţiei drepturilor asiguraţilor  şi în vederea  menţinerii stabilităţii 
financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul asigurărilor. 

Necesitatea elaborării proiectului de lege privind unele măsuri suplimentare de 
asigurare a stabilităţii financiare  derivă din următoarele: 

1. realizarea unor măsuri din partea statului şi de a interveni cu promptitudine în 
cazul asiguraţilor care au încheiat contracte de pensie suplimentară (viageră) cu  CIA 
„ASITO” S.A. în anul 1994, aflaţi în dificultate sau în curs de a intra în dificultatea de 
a fi prejudiciaţi ca urmare a neexecutării prestaţiei de asigurare; 

2. de a reduce impactul situaţiei acestora asupra pieţei asigurărilor şi sistemului 
financiar în general, în cazul dacă asigurătorul intră în incapacitate de plată sau de 
insolvabilitate, odată cu punerea în aplicare a tuturor contractelor de pensie 
suplimentară (viageră); 

3. eşecul unei societăţi de asigurare de mari dimensiuni (circa 16% din piaţa 
naţională de asigurări) ar diminua încrederea societăţii civile în produsele de asigurare 
rezultînd un impact negativ asupra sistemului financiar naţional, prin periclitarea bunei 
funcţionalităţi a tuturor serviciilor care necesită acoperirea unui risc prin asigurare;  

3. lichidarea asigurătorului conform procedurii obişnuite stabilite de legislaţie nu 
ar permite, protejarea în totalitate a drepturilor tuturor asiguraţilor, în special  pentru 
contractele de pensie suplimentară (viageră) a căror termen de punere în aplicare ar 
putea fi ulterioară lichidării; 

4. întîrzierea măsurilor de aprobare a legislaţiei privind crearea fondului de 
garantare în domeniul asigurărilor, impune întreprinderea tuturor măsurilor pentru 
minimizarea impactului şi evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilităţii 
financiare a pieţei de asigurări, în special prin prevenirea contagiunii inclusiv asupra 
infrastructurii pieţei şi prin menţinerea disciplinei pe piaţă; 

5. protejarea fondurilor publice prin reducerea la minimum a dependenţei de 
susţinere financiară din partea statului, inclusiv prin achitarea prejudiciilor aferente 
neexecutării prestaţiei de asigurare;  

6. stabilirea competenţelor şi instrumentelor necesare de a fi aplicate în cazul unui 
asigurător aflat în dificultate sau în curs de a intra în dificultate, astfel încît să 
garanteze continuitatea funcțiilor financiare și economice critice ale acestuia, reducînd 
la minimum impactul situaţiei de dificultate a asigurătorului asupra pieței asigurărilor 
și sistemului financiar în general; 

7. exprimarea acordului asigurătorului de a implementa un set de măsuri pentru a 
asigura asiguraţilor care au încheiat contracte de pensie suplimentară (viageră) în anul 
1994 compensarea cuantumului primelor de asigurare achitate, precum şi cuantumul 
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despăgubirilor pentru prejudiciile care s-au adus asiguratului ca urmare a neexecutării 
prestaţiei de asigurare. 

 
Descrierea istoricului cauzei: 
 1. Condiţiile de asigurare pentru produsul de asigurare de pensie suplimentară 

(viageră) au fost aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al CA „ASITO” 
S.A. la 22.11.1993, astfel pînă la 31.08.1994 au fost încheiate 17463 contracte de 
asigurare de pensie suplimentară, achitînd o primă de asigurare (calculată în funcţie de 
rata dobînzii, care înregistra indicatori exageraţi, iar pe parcursul anilor 1994-2013 se 
reduce semnificativ) în schimbul unei pensii viagere lunare în mărime de 200 de lei şi 
între 1000 lei. Acțiunile asigurătorului au fost condiţionate de tendința extinderii 
portofoliului de servicii de asigurare destinate tuturor păturilor sociale la preţuri 
accesibile. Condițiile de asigurare facultativă a pensiei suplimentare şi structura taxelor 
tarifare au fost aprobate de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea 
Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii pe lîngă Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova (I.S.S.A.F.N.P.). 

La calcularea cotelor tarifare (primelor de asigurare) utilizate la încheierea 
contractelor de asigurare de pensie suplimentară, asiguratorul a luat în considerație 
recomandările I.S.S.A.F.N.P. privind plasarea pînă la 50% din primele de asigurare în 
depozite bancare la formarea portofoliului investițional al asigurătorului. Astfel, avînd 
în vedere că la finele anului 1993 începutul anului 1994 dobînda bancară constituia 
217-274%, la încheierea contractelor în calculele cotelor tarifare au fost incluşi 
următorii indicatori ai beneficiului investiţional şi anume: în I an de investire a 
primelor de asigurare - 200%; în II-lea an - 150%; în al III-lea an - 100%; în al IV-lea 
an - 80%; în al V-lea an - 50%; în al VI-lea an - 40%; în al VII-lea an- 30%; în al VIII-
lea an - 25%; în al IX-lea an - 20%; în al X-lea an şi anii următori - 15%. Prin 
utilizarea la calcularea cotelor tarifare a indicatorului de rentabilitate exagerat a  
determinat stabilirea unor prime de asigurare diminuate, fiind aprobate de către 
I.S.S.A.F.N.P. deoarece au fost determinate în baza calculelor actuariale cu aplicarea 
normativelor şi parametrilor reali existenţi în acea perioadă. În cazul contrar, dacă 
asigurătorul ar fi fost inclus în calculul tarifelor beneficiul investițional în mărime de 
numai 15-20%, acestă situaţie putea fi calificată ca o intenţie a acestuia de a obţine un 
extra beneficiu pe contul asiguraţilor şi o lezare gravă a intereselor persoanelor 
asigurate. 

 
2. Între anii 1999-2001, CA „ASITO” S.A. a încetat să plătească pensiile, în unele 

cazuri, sau a refuzat să înceapă plata lor, în alte cazuri, solicitînd rezilierea contractelor 
şi invocînd inflaţia (de la 2705,0% în anul 1993 pînă la 105% în anul 1994), criza 
economică şi schimbarea ratei dobînzii Băncii Naţionale a Moldovei, care: 

a) conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 205 din  30.11.1993  
„Privind direcţiile principale ale politicii  monetar-creditare şi valutare  de stat pînă la 
finele anului 1993 şi în anul 1994”, nu se stabileşte mărimea inflaţiei şi rata dobînzii  
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Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul politicii monetar-creditare, indicatori care 
puteau fi aplicaţi de către asigurător la elaborarea strategiei de activitate.  

De altfel, în anul 1993 s-a înregistrat cea mai înaltă rată a inflaţiei -  circa 
2705,0%, ce reflectă un fenomen inflaţionist foarte accentuat şi greu de stăpînit de 
către autorităţile guvernamentale, în lipsa unor instrumente pentru a putea eficient 
controla inflaţia și dobînda bancară. Conform datelor statistice, în 1992 rata inflației a 
constituit 1108,0%, în 1993 - 2705,0%, sau 27,0 şi 32,0% lunar. Această amplitudine a 
inflaţiei a fost caracteristică mai ales la începutul perioadei de tranziţie (anii 1990 - 
1993), iar în anul 1994 rata inflaţiei se reduce substanţial – pînă la 105%. Ca 
consecinţă, s-a redus puterea de cumpărare a populației, este stimulată înclinația spre 
consum și este descurajată înclinația spre economisire; rata dobînzii este influențată de 
rata inflației, etc. 

Referitor la rata dobînzii  Băncii Naţionale a Moldovei, a înregistrat indicatori 
variabili semnificativ: 

- în lunile inuarie-februarie 1994 înregistrează indicatori de creştere, astfel: la 
12.01.1994 - 281%; la 27.01.1994 - 316%; la 17.02.1994 - 377%;  

- ulterior, înregistrează indicatori de descreştere, astfel rata medie anuală la 
creditele acordate de către BNM s-a redus de la 377% pînă la 79% (la 14.07.1994) şi 
pînă la 42% (la 13.12.1994).  

Începînd cu semestrul doi al anului 1994, cota de refinanțare a Băncii Naţionale a 
Moldovei a înregistrat o tendinţă de descreştere semnificativă, ceea ce nu a fost posibil 
de prognozat, iar ca rezultat s-a produs reducerea venitului investiţional, situaţie care a 
influenţat în mod direct şi imposibilitatea formării rezervelor necesare. În aceste 
circumstanţe, plăţile aferente pensiei viagere în baza contractelor încheiate în perioada 
de la 01.01.1994-31.08.1994 au depășit rezervele de asigurare acumulate pe acest tip 
de asigurare şi a devenit imposibilă de realizat pentru asigurător.   

Din punct de vedere economic rata dobînzii, urmează să depăşească inflaţia 
pentru a o compensa şi de a nu permite pierderi de capital, însă realitatea anului 1994 a 
înregistrat o situație economică nestabilă din acea perioadă. 

b) ca reacţie, persoanele asigurate, în perioada anilor 1999-2001, au intentat 
multiple proceduri judiciare civile împotriva CA „ASITO” S.A., solicitînd plata 
restanţelor la pensii pînă la acea dată şi obligarea companiei să execute contractele 
încheiate în anul 1994. Pe parcursul anilor 2001-2002, majoritatea reclamanţilor au 
obţinut hotărîri irevocabile şi executorii prin care instanţele judecătoreşti naţionale au 
obligat CA „ASITO” S.A. să plătească restanţele la pensii şi să reia executarea 
contractelor. Instanţele au confirmat validitatea contractelor şi au respins cererile 
companiei CA „ASITO” S.A. de reziliere a contractelor sau de exonerare a companiei 
de obligaţiile sale faţă de reclamanţi pe motiv că, în viziunea asigurătorului, a fost 
cauzat de criza economică, inflaţie şi schimbarea ratei dobînzii Băncii Naţionale a 
Moldovei.  

 
3. La 14.12.2001, Procurorul General a depus la Curtea Supremă de Justiţie un 

„demers în interesul legii” şi care a avut drept scop clarificarea controversei în privinţa 
acestor contracte şi stabilirea unei practici uniforme pentru toate instanţele de judecată, 
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iar la 11.03.2002, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat o hotărîre prin care a 
soluţionat litigiul existent între CA „ASITO” S.A. şi beneficiarii pensiei în favoarea 
companiei. În special, ea a constatat că CA „ASITO” S.A. poate invoca inflaţia, criza 
economică şi schimbarea ratei dobînzii Băncii Naţionale Moldovei drept temei pentru 
rezilierea unilaterală a contractelor de pensie viageră. De asemenea, ea a notat că 
hotărîrea sa era obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti, deşi această hotărîre 
nu putea afecta hotărîrile deja examinate şi nici părţile din acele procese.  

Ca efect, CA „ASITO” S.A. a intentat acţiuni judiciare civile împotriva 
reclamanţilor, solicitînd rezilierea contractelor încheiate în anul 1994, invocînd 
aceleaşi argumente ca şi în primul set de proceduri, precum şi hotărîrea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie din 11.03.2002. În perioada decembrie 2002-iunie 2003, CA 
„ASITO” S.A. a obţinut hotărîri favorabile împotriva tuturor reclamanţilor. Instanţele 
au respins argumentele reclamanţilor cu privire la rezilierea unilaterală a contractelor 
de către CA „ASITO” S.A. pe motiv că situaţia de fond a fost deja stabilită prin 
hotărîre irevocabilă şi au constatat în schimb că obiectul procedurii care s-a încheiat cu 
hotărîri irevocabile în favoarea reclamanţilor a fost diferit, deoarece procedurile în 
acele cauze vizau executarea contractelor de pensie viageră pînă la momentul rezilierii 
acestora, în timp ce obiectul procedurii noi era rezilierea contractelor. 

 
4. În perioada anilor 2002-2003, un grup de beneficiari ai pensiilor viagere sau 

adresat cu o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Cauza Macovei şi alţii 
contra Moldovei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat cererea 
Guvernului Republicii Moldova.  

 
5. La 25.10.2004, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a admis cererea de revizuire 

împotriva hotărîrii ei din 11.03.2002, depusă de un grup de pensionari ai CA „ASITO” 
S.A. care nu sînt reclamanţi în aceste cauze. Curtea Supremă a casat hotărîrea sa 
precedentă, constatînd inter alia că CA „ASITO” S.A. nu putea invoca criza 
economică, inflaţia şi schimbarea ratei de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei ca 
motiv pentru neexecutarea contractelor de pensie viageră. 

 
6. Hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului, Cauza Macovei şi alţii contra 

Moldovei din 25.04.2006, definitivă din 25.07.2006, include şi opinia concordantă a 
dlui Garlicki, la care s-a alăturat dl Pavlovschi, prin care se menţionează: 

„Problema în cauza dată este cum ar trebui reziliat un contract de pensie 
suplimentară încheiat pe viaţă. Eu consider că pot să existe situaţii extraordinare (în 
special, ca urmare a crizelor economice şi a inflaţiei) în care decizia statului de a 
permite o astfel de reziliere a contractului nu ar fi incompatibilă cu prevederile 
Convenţiei. În timp ce, în privinţa tuturor ingerinţelor în dreptul de proprietate, statul 
trebuie să respecte un echilibru just între interesele ambelor părţi, acest fapt nu 
înseamnă că statului nu i se permite să acţioneze în genere. 

Instrumentul cel mai potrivit pentru acţiunile statului este, cel puţin conform 
tradiţiei continentale, o intervenţie legislativă. Totuşi, în majoritatea sistemelor de 
drept, o decizie a Curţii Supreme de Justiţie care serveşte drept precedent ar putea avea 
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acelaşi efect şi nu ar încălca cerinţa „legalităţii”. Principiul securităţii raporturilor 
juridice cere ca o astfel de hotărâre să aibă efect doar în viitor şi, în orice caz, aceasta 
nu trebuie să afecteze hotărîri şi decizii anterioare adoptate în cazuri individuale. 
Totuşi, ca şi o lege nouă, o astfel de hotărîre poate să aducă o schimbare în sistemul de 
drept şi poate să oblige toate instanţele să o urmeze în hotărîrile lor viitoare.” 

„Aceste cerinţe nu au fost respectate în cauza Macovei. Chiar dacă existau 
suficiente motive pentru rezilierea contractelor existente, autorităţile naţionale ar fi 
putut adopta soluţii prin care să ofere mai multă protecţie reclamanţilor. Rezilierea 
contractelor ar fi putut fi extinsă în timp, statul ar fi putut să elaboreze principii cu 
privire la acordurile amiabile şi, dacă compania ASITO ar fi cu adevărat în 
imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile, ar fi putut fi instituite procedurile de 
insolvabilitate. Niciuna din aceste posibilităţi nu a fost însă explorată. În schimb, 
autorităţile au ales „cea mai simplă soluţie”, prin care au pus întreaga sarcină pe umerii 
reclamanţilor şi au scutit compania de orice responsabilitate.” 

 
Prin proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii 

financiare se propune o intervenţie legislativă, prin care se urmăreşte gestionarea unei 
situaţii de criză, prin stabilirea unor măsuri suplimentare ce urmează a fi întreprinse de 
către stat şi de către CIA „ASITO” S.A. în vederea asigurării unui echilibru just şi a 
protecţiei drepturilor beneficiarilor de pensie viageră, precum  şi în vederea  menţinerii 
stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul asigurărilor. 

Avînd ca obiectiv principal asigurarea stabilităţii pieţei asigurărilor, prevenirea 
riscurilor sistemice şi protejarea drepturilor asiguraţilor, proiectul de lege 
reglementează obligaţiile statului şi ale CIA „ASITO” S.A., faţă de cetăţenii 
Republicii Moldova care au încheiat în anul 1994 contracte de pensie suplimentară 
(viageră) cu CIA „ASITO” S.A. şi stabileşte principiile de bază cu privire la acordurile 
amiabile între părţi (unilaterale), cuantumul şi modul de plată a prestaţiei datorate de 
asigurător. 

În vederea asigurării unui echilibru just şi a protecţiei drepturilor beneficiarilor de 
pensie viageră, CIA „ASITO” S.A. va fi obligat să restituie cuantumul primelor de 
asigurare achitate de către asigurat şi cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciile care 
s-au adus asiguratului ca urmare a neexecutării prestaţiei de asigurare, determinat ca 
suma despăgubirilor calculată în lei pentru fiecare an de la data încheierii contractului 
pînă la data intrării în vigoare a legii. 

 
 


