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I - AUTORUL SESIZĂRII
(Informaţ ii cu privire la autorul sesizării şi eventualul său reprezentant)

1. Nume/Denumire LEBEDINSCHI
2. Prenume ADRIAN

3. Patronimic MIHAIL

4. Funcţia deputat în Parlamentul Republicii Moldova
5. Adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 62, of. 01
6. Numele, prenumele şi patronimicul reprezentantului* HLOPEŢCHIIGOR IGOR

1. Ocupaţia reprezentantului Avocat asociat alBAA „GARANT”
8. Adresa reprezentantului mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 147, et 3,
of 01

9. Tel. +37379060504

E-mail av.igor.hlopetchi@gmail.corn

10. împuternicirea avoca ţială

* î mputernicirea avocaţial ă va fi prezentată direct î n faţa Cur ţii Constituţionale

(A se vedea Partea a Il-a a Notiţei Explicative)

11 . II - OBIECTUL SESIZĂRII

Prezenta sesizare are ca obiect, examinarea constituţionalităţii unor prevederi din
urmă toarele acte legislative:
nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut snecial din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu modifică rile si completă rile ulterioare (publicat
în Monitorul Oficial Nr. 40-49 art. 85 la 10 februarie 2017, intrat în vigoare la 25 mai
2017)
Legea

Articolul 38. î ncetarea raportului de serviciu
/V

(1) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate să înceteze în
următoarele situaţii:
(. . .)
c) după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie, cu excepţiile
stabilite de prezenta lege;

[...]

(4) î n cazul acumulării premiselor ce determină aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c),
raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate fi prelungit prin acordul
comun al părţilor pe o perioadă determinată. î n cazul stabilirii pensiei funcţionarului de către
Ministerul Afacerilor Interne, raportul de serviciu al acestuia poate fi prelungit pe o perioadă
determinată ce nu va depăşi 5 ani, calculaţi cumulativ din data reîncadrării ulterioare stabilirii
pensiei.

f
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EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂLCĂRI ALE
CONSTITUŢIEI, PRECUM ŞI A
ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL
ACESTOR AFIRMAŢII

12.
Expunerea faptelor:
LEGISLA ŢIA PERTINENT Ă :

(A) Prevederile relevante ale Constituţiei sunt urmă toarele:

Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se
aplică î n concordanţă cu Declaraţ ia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte
tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările
internaţionale."

Articolul 8
Respectarea dreptului interna ţional şi a
tratatelor interna ţionale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la
care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute

ale dreptului internaţ ional.
[...]"

Articolul 16
Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
(2) Toţ i cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, f ără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică,
avere sau de origine socială."

Articolul 43
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi

satisf ăcătoare de muncă, precum şi la protecţia î mpotriva şomajului.

Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sînt garantate.
[• ••]"

Articolul 47
Dreptul la asisten ţă şi protec ţie socială

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i

asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa,
îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări
independente de voinţa lor."

(B) Prevederile relevante ale Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28
martie 2003 (M. O., 2003, nr. 159-162, art. 648) sunt urmă toarele:

Articolul 6
Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii

„(1)

Libertatea muncii este garantată prin Constituţia Republicii Moldova.
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei sau
activităţii sale.

Articolul 55
Contractul individual de muncă pe durată determinată

„(1) Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, conform

art.54 alin.(2), în următoarele cazuri:
[...]
f ) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă ori
vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în
muncă) şi nu sunt încadrate în câmpul muncii - pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare,
poate fi prelungită de părţi în condiţiile art.54 alin. (2) şi ale art.68 alin.( l ) şi alin.(2) lit. a);

Articolul 86
Concedierea
(1) Concedierea - desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de
muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată - se admite pentru
următoarele motive:
[-]
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate
din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţ iei deţinute sau muncii prestate
din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de
Guvern;

y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă;
[...]

Not ă .
Persoanele concediate în temeiul lit.y 1) pot fi angajate pe o durată determinată conform
art.55 lit.f )
(C) Prevederile relevante ale Legii cu privind funcţionarul public cu statut special din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16 decembrie 2016 cu modifică rile şi
completă rile ulterioare (publicat în Monitorul Oficial Nr. 40-49 art. 85 la 10 februarie
2017, intrat în vigoare la 25 mai 2017) sunt urmă toarele:

Articolul 19
Limita de vârstă în funcţia publică cu statut special

(1) Funcţionarii publici cu statut special pot deţine funcţii publice cu statut special pînă
la atingerea următoarelor limite de v ârstă:
a) 50 de ani - pentru subofiţeri;
b) 55 de ani - pentru ofiţeri, cu excepţia gradelor de chestor, chestor-şef şi chestor
general, pentru care limita de vârstă este de 60 de ani.
(2) Menţinerea î n funcţia publică cu statut special peste limita de vârstă prevăzută la
alin. (1) poate avea loc pentru o perioadă de maximum 5 ani în întreaga carieră.
Prelungirea se face, anual, de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta, cu
condiţia ca funcţionarul public cu statut special să fie declarat apt pentru serviciu prin decizia
Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 38
încetarea raportului de serviciu
(1) Raportul de serviciu al funcţ ionarului public cu statut special poate să înceteze în
următoarele situaţii:
[..J
b) la atingerea limitei de vîrstă în serviciu, cu excepţia cazului stabilit la art. 19 alin. (2);
c) după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie, cu excepţiile
stabilite de prezenta lege;
e) din motive de sănătate, în cazul stabilirii incapacităţii sale de a exercita funcţia publică
cu statut special în conformitate cu decizia Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;
[...]
(2) încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special în cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. f )—1), t) şi u) are loc prin concedierea funcţionarului public cu statut
special la iniţiativa angajatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta.
(3) încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special în cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), i), m)-s), v) şi w) are loc în circumstanţe ce nu depind de voinţa
părţilor.
(4) In cazul acumulării premiselor ce determină aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c),
raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate fi prelungit prin acordul
comun al pă rţilor pe o perioadă determinată . î n cazul stabilirii pensiei funcţionarului de
către Ministerul Afacerilor Interne, raportul de serviciu al acestuia poate fi prelungit pe o
perioadă determinată ce nu va depăşi 5 ani, calculaţi cumulativ din data reîncadrării ulterioare
stabilirii pensiei.
[...]
A

(D) Prevederile relevante ale Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea
egalităţii (M. O., 2012, nr. 103, art. 355), sunt urmă toarele:
Articolul 1
Scopul legii şi domeniul de aplicare
(1) Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi
asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în
sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, f ără deosebire de
rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă,
dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Articolul 2
Noţiuni generale

„In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
discriminare - orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi
libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege
sau pe criterii presupuse;
discriminare directă - tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile
prohibitive în manieră mai puţin favorabilă decît tratarea altei persoane într-o situaţie
comparabilă”.
/V

#

Articolul 6
Interzicerea discriminării

„Orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau
efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor
trebuie să fie înlăturat ă de autorităţile publice competente şi sancţionată conform
legislaţiei”.
Articolul 7
Interzicerea discriminării în cîmpul muncii

„(1) Se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza
criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea
egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi

în formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se va
aplica în domeniul angajării în muncă şi al ocupării forţei de muncă.
(2) Se consideră discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului:
a) plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care
exclud sau favorizează anumite persoane;
b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;
[...]
(5) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit
loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a
activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există
anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie
legitim şi cerinţele proporţionale.

(E) Prevederile relevante ale hotă rârii Guvernului Republicii Moldova nr. 406 din 02 iunie
2014 cu privire la aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbă trânirii în
politici GHIDUL DE PARCURS pentru integrarea problemelor îmbă trînirii în politici
prin implementarea angajamentelor Planului Internaţional de Acţiuni privind
Imbă trînirea, adoptat la Madrid în 2002, a Strategiei Regionale pentru Implementarea
Planului Angajamentul 5 al Strategiei Regionale pentru Implementarea Planului:
A. Asigurarea capacităţii pieţei muncii de a ră spunde la consecinţele economice şi sociale
ale îmbă trînirii populaţiei

pct 51
Rata angajării în câmpul muncii a persoanelor în grupurile de vârstă prepensionare şi
pensionare este destul de scăzută, concomitent cu lipsa generală de oportunităţ i de
angajare pe piaţa forţei de muncă. î n ultimii ani a existat un declin constant al
numărului persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani între cei care sunt angajaţi, chiar
dacă numărul relativ al acestui grup al populaţiei a continuat să crească, Principalul
domeniu de angajare pentru persoanele din aceste grupuri de vârstă este cel unde
munca este plătită de obicei mai slab şi, adesea, informai. Promovarea condiţiilor
pentru accesul majorat al vârstnicilor la angajarea în sectorul formal ar contribui la
asigurarea ca astfel de lucrători să beneficieze de prevederile legislaţiei privind
sănătatea şi siguranţa, de alte măsuri de protecţie a muncii.

pct 52 Accesul la piaţa muncii
Orice strategie de creştere a oportunităţilor de angajare pentru lucrătorii vârstnici
necesită sprijinul complet al autorităţilor publice, patronilor şi sindicatelor, pct. 56.
Acţiuni prioritare: a) întreprinderea măsurilor de combatere în rândul patronilor,
angajaţ ilor şi a sindicatelor, a discriminării explicite a vârstnicilor;

pct 56 Ac ţiuni prioritare

a) întreprinderea măsurilor de combatere în rîndul patronilor, angajaţilor şi a
sindicatelor, a discriminării explicite a vîrstnicilor;
b) aplicarea mai largă în practică a aranjamentelor flexibile de muncă şi
îmbunătăţirea mediului de muncă;
c) î mbunătăţirea programelor de învăţare şi de formare pe tot parcursul vieţii, pentru
a facilita productivitatea continuă a lucrătorilor vîrstnici;
d) sporirea disponibilităţii informaţiei cu privire la posibilităţile de angajare,
consiliere de carieră şi drepturile de angajare pentru persoanele neangajate şi cei în
căutare de a-şi schimba cariera, inclusiv persoanele în vîrstă;
e) raţionalizarea şi îmbunătăţirea transparenţei în înregistrarea şi administrarea

afacerii şi examinarea posibilităţii de a oferi credite impozitare vîrstnicilor care se
lansează în afaceri.
(F) Prevederile relevante ale hotă râ rii Guvernului Republicii Moldova nr. 1473
din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei
de muncă pentru anii 2017-2021,
Anexa nr. 1 Tabel 3
Ţintele majore ale prezentei Strategii Indicatorul 1.4

Rata de ocupare a persoanelor cu vârsta 55-64 de ani, Valoarea 2015 - 41,4%; 2017 41,9%; 2018 - 42,8%; 2019 -43,7%; 2020- 44,6%; 2021- 45,6%.
(G) Prevederile relevante ale Pactului nr. 1966 din 16 decembrie 1966 cu privire
la drepturile economice, sociale şi culturale

Art. 6

„Alin. (1) Statele părţi la Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl

are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber
aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept”.

(H) Prevederile relevante ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 10
decembrie 1948, adoptată la New York la 10 decembrie 1948, la care Republica Moldova a
aderat prin Hotă rârea nr.217-XII din 28 iulie 1990 (Veştile nr.8/233, 1990), sunt
urmă toarele:
Articolul 1

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.”
Articolul 7

„Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul f ără deosebire la o protecţie egală a

legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar
încălca prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”

Articolul 23

„1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi
satisf ăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului.

[...]"

(I) Prevederile relevante ale Convenţiei nr. lll din 25 iunie 1958 a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii privind discriminarea în domeniul ocupă rii forţei de muncă şi
exercită rii profesiei (ratificată prin Hotă rârea Parlamentului nr.593-XHI din 26
septembrie 1995, Monitorul Oficial, 1995, nr. 59-60, art.671) sunt urmă toarele:
Articolul 1

„1. în înţelesul prezentei convenţii prin termenul discriminare se înţelege:
a) orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie,
convingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine socială, care are ca efect să suprime sau să
ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi
de exercitare a profesiei;
b) orice altă diferenţiere, excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea
egalităţii de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a
profesiei, care ar putea fi specificată de către statul membru interesat după consultarea
organizaţiilor reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea
există, precum şi a altor organisme competente.
2. Diferenţierile, excluderile sau preferinţele întemeiate pe calificările cerute pentru o anumită
ocupaţie nu sunt considerate discriminări."

(J) Prevederile relevante ale Convenţiei Europene pentru Apă rarea Drepturilor Omului şi
a Libertăţilor Fundamentale (încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de
Republica Moldova prin Hotă rârea Parlamentului nr. 1298-XHI din 24 iulie 1997) sunt
urmă toarele:
Articolul 14
Interzicerea discriminării

„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie
asigurată f ără deosebiri bazate, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o
minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie."

(K) Prevederile relevante ale Cartei Sociale Europene (revizuite), adoptată în
data de 3 mai 1996
Pct 2 combinat cu pct 24

Părţile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări
prin toate mijloacele utile pe plan naţional şi internaţional, atingerea condiţiilor
specifice pentru asigurarea exercitării efective a următoarelor drepturi şi principii: toţi

lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă, echitabile ( . ..) toţ i lucrătorii au dreptul la
protecţie î n caz de concediere.
Articolul 24 - Dreptul la protecţie în caz de concediere

î n vederea asigurării exercitării efective a dreptului la protecţie în caz de concediere,
părţile se angajează să recunoască:
a) dreptul lucrătorilor de a nu fi concediaţi f ără un motiv întemeiat, legat de
aptitudinea sau de conduita acestora ori de cerinţele de funcţionare a întreprinderii, a
instituţiei sau a serviciului;
(L) Prevederile relevante Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a muncii nr.
158 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa celui care
angajează , adoptată la Geneva la 22 iunie 1982 ratificată prin hotă rârea
Parlamentului nr. 994-XHI din 15 octombrie 1996

Justificarea încetării
Articolul 4

„Raporturile de muncă ale unui lucrător nu vor înceta decât daca există un motiv
valabil pentru o asemenea încetare legat de capacitatea sau conduita lucrătorului sau
bazat pe cerinţele operaţionale ale întreprinderii, instituţiei sau serviciului”.

PRIVITOARE
CA
NECONSTTTTITTONAIJTATEA
ACTELOR NORMATIVE SI LEGISLATIVE CRITICATE:

Cu referire la criticile de neconstituţionalitate extrinseci şi intrinseci ale textelor
de lege criticate ab initio menţ ionăm că acestea sunt contrare unui şir de norme din
Legea supremă şi anume art. 4, 8, 16, 43, 46, 47.
A fortiori valorificând jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, prin care
au fost stabilite criteriile care urmează a fi luate în consideraţie la aplicarea mecanism
controlului de constituţionalitate, autorul sesizării formulează următoarele 6 (şase) teze.

( A ) Analiza inciden ţ ei drepturilor garantate de constitu ţ ie invocate
de autorul sesiz ă rii î n raport cu textele de lege criticate
Primo, autorul sesizării accentuează că dreptul la muncă reprezintă un drept
social-economic complex, garantat de articolul 43 din Constituţie. Potrivit alineatului
(1) al acestui articol, orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la

condiţii echitabile şi satisf ăcătoare de muncă, precum şi la protecţia î mpotriva
şomajului.
Acest drept este consfinţit la nivel de principiu şi în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului (art. 23 pet. 1).
Fiind membră a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Republica Moldova
urmează să formuleze şi să aplice o politică activă, care să urmărească promovarea
ocupării depline a forţei de muncă, în scop productiv şi în condiţ ii de liberă alegere a
muncii, în vederea stimulării creşterii şi dezvoltării economice, ridicării nivelului de
trai, satisfacerii necesităţ ilor de forţă de muncă şi rezolvării problemei şomajului şi
subocupării forţei de muncă.
De asemenea, subliniem că, în scopul promovării unei politici unitare de
încadrare în câmpul muncii, statul trebuie să dezvolte programe de orientare şi
pregătire profesională strâns legate de utilizarea forţei de muncă, î ndeosebi prin
intermediul serviciilor specializate de stat. Aceste programe permit persoanelor să-şi
dezvolte şi să-şi aplice capacităţile de muncă în interesele proprii şi în conformitate cu
aspiraţiile lor, luând î n considerare necesităţile societăţii. Astfel, persoana poate alege o
profesie sau meserie, sau orice loc de muncă, având calificarea corespunzătoare.
î n aceste condiţii, este indispensabil de notat că totalitatea raporturilor individuale
şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul muncii,
jurisdicţia muncii, precum şi alte condiţii legate nemijlocit de raporturile de muncă sunt
reglementate de Codul muncii şi alte acte normative de vocaţie internă sau
convenţională, care vin să detalieze prevederile constituţionale.

(B) Stabilirea î n ce m ă sur ă situa ţ ia juridic ă descris ă presupune o
ingerin ţă ş i dac ă este prev ă zut ă de lege
Prin hotărârea Guvernului nr. 406 din 02.06.2014 cu privire la aprobarea
Programului pentru integrarea problemelor î mbătrânirii în politici, Anexa nr. 1 la
Program Ghidul de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici prin
implementarea angajamentelor Planului Internaţ ional de Acţiuni privind î mbătrânirea,
adoptat la Madrid în 2002, a Strategiei Regionale pentru Implementarea Planului,
Angajamentul 5 al Strategiei A. Asigurarea capacităţii pieţei muncii de a răspunde la
consecinţele economice şi sociale ale îmbătrânirii populaţiei, pct. 51 Rata angajă rii în
câmpul muncii a persoanelor în grupurile de vârstă prepensionare şi pensionare este
destul de scă zută , concomitent cu lipsa generală de oportunităţi de angajare pe piaţa
forţei de muncă . î n ultimii ani a existat un declin constant al numărului persoanelor cu
vârsta de peste 45 de ani între cei care sunt angajaţi, chiar dacă numărul relativ al
acestui grup al populaţiei a continuat să crească. Principalul domeniu de angajare
pentru persoanele din aceste grupuri de vârstă este cel unde munca este plătită de obicei
mai slab şi, adesea, informai. Promovarea condiţiilor pentru accesul majorat al
vârstnicilor la angajarea în sectorul formal ar contribui la asigurarea ca astfel de
lucrători să beneficieze de prevederile legislaţiei privind sănătatea şi siguranţa, de alte

. .

măsuri de protecţie a muncii , pct 52 Accesul la piaţa muncii. Orice strategie de
creştere a oportunităţilor de angajare pentru lucrătorii vârstnici necesită sprijinul
complet al autorităţ ilor publice, patronilor şi sindicatelor, pct. 56. Acţiuni prioritare: a)
întreprinderea măsurilor de combatere în rândul patronilor, angajaţilor şi a sindicatelor,
a discriminării explicite a v ârstnicilor.
Prin hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea
Strategiei naţ ionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, Anexa nr.
1 Tabel 3 Ţintele majore ale prezentei Strategii Indicatorul 1.4 Rata de ocupare a
persoanelor cu vârsta 55-64 de ani, Valoarea 2015 - 41,4%; 2017 - 41,9%; 2018 42,8%; 2019 -43,7%; 2020- 44,6%; 2021- 45,6%.
Autorul sesizării mai observă că, potrivit art. 6 din Codul muncii, libertatea
muncii este garantată prin Constituţia Republicii Moldova, iar orice persoană este
liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii sale. Nimeni, pe
toată durata vieţii sale, nu poate fi obligat (...) să nu muncească într-un anumit loc de
muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată în anul 1948 prevede la art.
1 egalitatea persoanelor în drepturi, astfel că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale
în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se
comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. Art. 2 garantează fiecărui om
posibilitatea de a se prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în Declaraţie
f ără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau
orice alte împrejurări , art. 23 alin. (1) stipulează că, orice persoană are dreptul la
muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisf ăcătoare de muncă,
precum şi la ocrotirea împotriva şomajului.
Pactul nr. 1966 din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile economice, sociale
şi culturale în art. 6 alin. (1) prevede că statele părţi la Pact recunosc dreptul la muncă
ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige
existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru
garantarea acestui drept. Art. 7 stipulează că, statele părţi la Pact recunosc dreptul pe
care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice, care să
asigure î ndeosebi: a) remuneraţia care să producă tuturor muncitorilor cel puţin: (i) un
salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală, fără nici o
distincţie; în special femeile trebuie să aibă garanţia că condiţiile de muncă ce li se
acordă nu sunt inferioare acelora de care beneficiază bărbaţii şi să primească aceeaşi
remuneraţie pentru aceeaşi muncă; (ii) o existenţă decentă pentru ei şi familia lor, în
conformitate cu dispoziţiile prezentului Pact; b) securitatea şi igiena muncii; c)
posibilitatea egală pentru toţi de a fi promovaţi în munca lor la o categorie superioară
adecvată, luându-se în considerare numai durata serviciilor îndeplinite şi aptitudinile;
d) odihna, timpul liber, limitarea raţională a muncii şi concediile periodice plătite,
precum şi remunerarea zilelor de sărbătoare.
Autorul sesizării consideră că redacţia art.38 alin.( l ) lit. c) şi art. 38 alin. (4) din
din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016, potrivit căreia raportul de serviciu al
funcţionarului public cu statut special poate să înceteze după acumularea vechimii în
muncă ce permite dreptul la pensie, cu excepţiile stabilite de prezenta lege, iar ca

excepţie de la vâ rsta general de pensionare, în cazul acumulării premiselor ce
determină aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), raportul de serviciu al funcţionarului
public cu statut special poate fi prelungit prin acordul comun al părţilor pe o perioadă
determinate, prin l ă sarea acestei chestiuni la discreţia angajatorului se î ncălcă
dreptul fundamental ia muncă (art.43 din Constituţie).
Prin pct. 8 din hotăî
rrea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a
vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţ iilor militarilor, persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional
Anticorupţie şi sistemului penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art.
50) La calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei militarilor care au îndeplinit
serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor, afacerilor
interne corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră colaboratorilor Centrului Naţional
Anticorupţie şi funcţ ionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei
penitenciare, se acordă următoarele î nlesniri:
a) trei luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu:

-durata aflării în contingentul militar sau grupă de observatori abilitate cu dezamorsarea
conflictului armat în zona nistreană a Republicii Moldova;

-timpul participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova de la 2 martie 1992 la 13 august 1992

-timpul aflării la tratament în instituţiile medicale a persoanelor rănite, contuzionate,

devenite infirme sau afectate de o maladie în rezultatul acţiunilor militare pentru apărarea
integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;

-timpul aflării sub arest,

detenţ iei şi deportării militarilor şi persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de
Frontieră colaboratorilor corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră colaboratorii
Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului
administraţiei penitenciare, supuse represiunilor şi reabilitate ulterior;

-durata aflării în misiuni sau operaţii internaţionale
b) două luni vechime în munc ă pentru o lună de serviciu în activităţi de zbor în
aviaţia reactivă şi cu elice - în condiţii stabilite de Ministerul Apărării;
c) o lună şi jumă tate vechime în muncă pentru o lună de serviciu:

-în aviaţie la desf ăşurarea activităţii de zbor (cu excepţia tipurilor de aviaţie indicate în

subpunctul «b» al prezentului punct) - în condiţ ii stabilite de Ministerul Apărării;

-în toate

funcţ iile şi specialităţile de scafandru

-

în condiţii stabilite de Ministerul

Apărării;

-în funcţii legate de efectuarea sistematică a salturilor "cu paraşuta

de Ministerul Apărării.

-în toate funcţiile deţinute,

în condiţ ii stabilite

în subdiviziunile cu destinaţie specială ale Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri. Poliţ iei
de Frontieră, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat - în
condiţii stabilite, respectiv, de Serviciul de Informaţ ii şi Securitate al Republicii Moldova,
Departamentul Trupelor de Grăniceri Departamentul Poliţiei de Frontieră, Ministerul Afacerilor
Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.

-la

pichetele de grăniceri, posturi, comenduiri, punctele de trecere simplificată a
frontierei de stat a persoanelor şi mijloacelor de transport, secţ iile de legalizare a documentelor
pasagerilor şi mijloacelor de transport ce- pleacă peste hotare ale trupelor de grăniceri secţiile
de control al frontierei şi sectoarele Poliţiei de Frontieră.

-timpul executării serviciului în subdiviziunile de poliţie dislocate în municipiul Bender

şi raionul Dubăsari pe perioada regimului de securitate în zona conflictului armat.
d) dou ă luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu:

-în

instituţ ii penitenciare de tip închis, casele de arest şi instituţiile destinate pentru
deţ inerea şi tratarea bolnavilor contagioşi şi bolnavilor psihici, precum şi la lucrări de subteran

e) o lună şi jum ă tate vechime în munc ă pentru o lună de serviciu:

-în celelalte instituţii penitenciare, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum
şi în subdiviziunile acestuia care îşi desf ăşoară activitatea în locurile de privaţiune de libertate;
f ) patru luni vechime în muncă pentru trei luni de serviciu:

-în instituţiile de reeducare şi în instituţiile de reabilitare socială;
j) militarilor înrolaţi benevol în serviciu în organele securităţii statului li se
calculează un an de serviciu militar pentru doi ani de vechime în muncă , dar cel mult 10
ani;

-în cazuri excepţionale conducătorii organelor securităţii statului sînt în drept să decidă
includerea în stagiul militar a vechimii în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova înrolaţi în
serviciu militar în organele securităţii statului, calculîndu-se pentru un an de muncă - un an de
serviciu militar.
k) doi ani de vechime în muncă în autorităţile publice, în activitatea financiară ,
economică , de contabilitate şi juridică pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani
de serviciu - colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.
Din analiza textelor hotărârii Guvernului evocate mai sus, se reţine că
funcţ ionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor interne care şi-a
început activitatea profesională la vârsta de 20 de ani şi cade sub indicenţa calculării
avantajoase a vechimii în muncă, la vârsta de 45 de ani va acumula vechimea în muncă
ce permite dreptul la pensie.
în aceste împrejurări, angajatorul are la dispoziţie o marjă excesiv de largă pentru
menţinerea raporturilor de muncă, or simplul dezacord al angajatorului, f ără o motivare
factologică suficientă, va duce la încetarea raporturilor de muncă cu anumiţ i salariaţi.
Mai mult, textele de lege criticate sub aspectul constituţionalităţii, creează

premise pentru aplicarea practicilor discriminatorii de către angajatori.
Autorul sesizării reţine că dreptul la muncă se consideră unul din drepturile
fundamentale şi inalienabile ale omului, deoarece pentru majoritatea persoanelor
munca este unica sau principala sursă de venit.
De asemenea, autorul menţionează că statul urmează să întreprindă măsuri pentru
a garanta acest drept şi nu trebuie s ă -I limiteze prin concediere necondiţionată pe
motivul lipsei voinţei angajatorului de a continua raporturile de munc ă (în speţă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) din
cauza acumulării vechimii în muncă care ce permite dreptul la pensie, şi f ără ca
salariatul să facă uz de acest drept social. Or, în acest caz se reţine o ingerinţă
nejustificată a statului în forma unei „pensionă ri forţate”.

( C) Analiza scopului legitim al ingerin ţ ei
Libertatea muncii este incompatibilă cu discriminarea, inclusiv pe criteriul de
vârstă, doar capacităţile profesionale şi experienţa trebuie luate în considerare.
De asemenea, conchidem că, prevederea legală contestată vine în contradicţie cu
art. 54 din Constituţie, conform căruia în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi
care ar suprima sau diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
La nivel convenţ ional, Convenţ ia OIM nr. 158/1982 stabileşte obligaţii pozitive şi
negative pentru statele părţi ca, raporturile de muncă ale unui lucrător să nu poată
înceta decât daca există un motiv valabil pentru o asemenea încetare legat de
capacitatea sau conduita lucrătorului sau bazat pe cerinţele operaţionale ale
întreprinderii, instituţiei sau serviciului.
Norma de la art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 288/2016 contravine în mod
flagrant acestei garanţii cu normă de principiu, or, simplul refuz al angajatorului de a
continua raporturile de muncă cu persoana care a acumulat vechimea în muncă ce
acordă dreptul la pensie, este suficientă pentru o veritabilă concediere.
Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că salariaţ ii care au atins vârsta care
acordă dreptul la pensie, însă nu au atins vârsta de pensionare stabilită în art. 19 din
acelaşi act normativ, sunt discriminaţi.
în suţinerea acestei ipoteze, indicăm că potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr.
288/2016 menţinerea în funcţia publică cu statut special peste limita de vîrstă prevăzută
la alin. (1) (adică 50 de ani pentru subofiţeri şi 55 ani pentru ofiţeri) poate avea loc
pentru o perioadă de maximum 5 ani î n întreaga carieră. Prelungirea se face, anual, de
către angajator sau persoana împuternicită de către acesta, cu condiţia ca funcţionarul
public cu statut special să fie declarat apt pentru serviciu prin decizia Comisiei
medicale a Ministerului Afacerilor Interne. Pe de altă parte, î n cazul persoanelor
care cad sub incidenţa ar. 38 alin. (1) lit. c), angajatorul are oportunitatea de a dispune
concedierea indiferent de faptul dacă salariatul este apt sau nu pentru serviciu. î n
context, se reţine o concluzie irefutabilă că prin articolul 38 alin. (1) lit. c) legiuitorul a
legiferat un exemplu clasic de discriminare, or persoanele puse în situaţii identice
sunt tratate diferit.

în

conexitate cu acest postulat, nu poate fi negat faptul că normele contestate
contravin şi prevederilor din Codul muncii care garantează libertatea muncii şi asigură
principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor (articolele 5, 6, 8).
Mai mult, textele care formează obiectul contolului de constituţionalitate aduc
atingere dispoziţiilor actelor internaţionale (Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, Convenţia Europeană, Convenţ ia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind
politica de ocupare a forţei de muncă) care asigură dreptul la muncă şi interzic
discriminarea persoanei pe bază de orice criteriu.
înalta Curte este solicitată să verifice compatibilitatea prevederii art. 38
alin. (1) lit. c) şi alin. (4) cu standardele constituţionale în materia non-discriminării şi a
drepturilor sociale ale salariaţilor.
Autorul sesizării reaminteşte că atât legislaţia naţională (art. 15 alin. 1 şi art. 19
din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii), cât şi practica Curţii Europene a
Drepturilor Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. şi alţ ii v. Republica
Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou şi al ţii v. Franţa par. 91-92, Timishev v.
Rusia par.57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în cazurile privind
discriminarea. Mutatis mutandis, normele criticate prezumă o discriminare directă şi
impersonală.
Reieşind din alegaţiile expuse în actul de sesizare al î naltei Curţi, pentru a institui
o prezumţie a discriminării este necesară întrunirea următoarelor elemente:
1) tratamentul mai puţin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui
drept
2) aplicat în comparaţ ie cu o altă persoană (un grup de persoane)
3) aflarea subiecţilor pasivi în situaţii analogice
4) în baza unui criteriu protejat.

Raportând criteriile enumerate la textile de lege criticate, reţinem că prezumţia
discriminării directe în conţinutul art. 38 alin. (1) lit. c) este vădită, disproporţionată şi
nejustificată, situaţie inadmisibilă într-un stat de drept şi o societate democratică.
Aşadar, relevăm că salariaţii care au atins pragul minim de cotizare şi au obţ inut
dreptul a-şi stabili pensia, deşi au aceleaşi drepturi şi obligaţ ii ca şi ceilalţi salariaţi,
sunt trataţi mai puţin favorabil decât salariaţ ii care au vârsta generală de pensionare.
Salariaţ ii care au acumulat vechimea în muncă ce permite dreptul la pensie, însă nu şiau stabilit pensia, pot fi concediaţi la decizia angajatorului f ără nicio formalitate.
Evaluarea, în ansamblu, a situaţiei persoanelor î n etate determină autorul sesizării
să tragă concluzia că redacţia actuală a art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 38 alin. (4) din
Legea nr. 288/2016 au ca efect descurajarea persoanelor care au acumulat vechimea în
muncă ce permite dreptul la pensie.
Atât timp cât salariatul care acumulat vechimea în muncă care îi acordă
dreptul la pensie, însă acesta nu uzează de acest drept, ci din contra continua să
activeze şi să contribuie la formarea bugetului public naţional, are ca finalitate
reducerea deficitului bugetului de asigurări sociale. O astfel de abordare este optimă
pentru stat, pentru că scade presiunea bugetară asupra fondurilor de pensii, dar în nici
un caz nu este optimă pentru persoană, care acumulând un anumit stagiu de cotizare ar
avea dreptul la o protecţie suplimentară din partea statului sub formă de pensie pentru

limită de vârstă. Scopul textului de lege de la art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
288/2016 nu poate fi considerat drept unul legitim, mai mult, atentează la securitatea
economică a statului, avâ nd efecte inerente pentru formarea bugetului public naţ ional.

De asemenea, dincolo de orice dubiu se constată că concedierea persoanelor, în
temeiul art. 38 alin. (1) lit. c ) din Legea nr. 288/2016 pe de o parte, şi menţinerea altor
persoane în funcţie inclusiv peste vârsta general de pensionare prevăzută la art. 19 din
acelaşi act normative, este în defavoarea salariaţilor care au atins vechimea în muncă
care îi acordă dreptul de a-şi stabili pensia pentru limita de vârstă.
Luând în consideraţ ie argumentele invocate mai sus, nu e posibil de reţinut o
justificare obiectivă şi rezonabilă a chintesenţei textelor de lege care în opinia autorului
implică carenţe de constituţionalitate, chiar mai mult, acţiunea propusă are un efect
disproporţionat faţă de salariaţii care au atins vechimea în muncă care acordă dreptul la
pensie.
Astfel, considerăm că o politică a pieţei muncii va fi conformă cu standardele
privind non-discriminarea doar în situaţia în care aplicarea ei este precedată de o
justificare obiectivă şi rezonabilă, potrivită scopului urmărit, iar măsurile întreprinse
sunt necesare şi adecvate, astfel cum a fost reiterat şi în jurisprudenţa Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene (C-411/05 din 16.10.2007 Palacios de la Villa împotriva Cortefiel
Servicios SA, pct. 77; Cauza C388/07 din 05.03.2009 Age Concern England împotriva
Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory Reform, pet 65).

în concluzie,
nu este

putem deduce că ingerin ţa
propor ţională scopului urmă rit

nu urmă reşte un

scop

lesitim si nici

( D ) Stabilirea existen ţ ei unei leg ă turi ra ţ ionale dintre m ă surile
prev ă zute de dispozi ţ iile legale contestate ş i scopurile legitime
urm ă rite de acestea
De asemenea, în opinia autorului sesizării, art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea
criticată, denotă situaţii incerte de paralelisme juridice, întrucât atingerea vârstei
generale de pensionare prevăzută la art. 19, este un temei distinct de încetare a
raporturilor de muncă ale funcţionarului public cu statut special.
în acest sens, se impune ideea că scopurile declarate în Legea nr. 288/2016 se
suprapun cu scopurile urmărite de exerciţiul bugetar, şi anume: în partea ce vizează
formarea bugetului public naţ ional, ceea ce denotă existenţa unui paralelism legislativ
ce generează incertitudine şi insecuritate juridică.
Reieşind din dispoziţiile legale contestate, raporturile de muncă ale funcţionarilor
publici cu statut special încetează în dependenţă de voinţa angajatorului chiar dacă
persoana nu şi a realizat efectiv dreptul la pensie pentru limită de vârstă , iar unul din
criteriile ce determină realizarea acestui drept îl constituie atingerea vechimii în muncă
care acordă dreptul la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă care implică o diferenţă
temporală destul de mare în raport cu vârsta stabilite de lege (50 de ani pentru
subofiţeri şi 55 de ani pentru ofiţeri).

-

Astfel, func ţionarii publici cu statut special care dispun de o calificare şi
capacitate de muncă corespunzătoare, nu au atins limita de vârstă stabilită de lege,
însă doar au ob ţinut vechimea în muncă care acordă dreptul la pensie, dar nu şi-au
realizat dreptul la pensie, intră sub riscul încetării raportului de muncă, situaţie care
este diametral opusă condiţiei juridice a cadrelor didactice care a format obiectul
hotă rârii Curţii Constituţionale nr. 5 din 23.04.2013 privind controlul
constituţionalităţii articolului 301 alin. (1) lit. c) din Codul muncii al Republicii
Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, în redacţia Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 31 a/2012).
( E ) Stabilirea faptului dac ă exist ă m ă suri alternative mai pu ţ in
intruzitive , care au o leg ă tur ă ra ţ ional ă cu scopurile legitime
incidente

Analizând cadrul legal relevat în partea introductivă a sesizării, se reţine în există
măsuri alternnative mai puţin intruzitive, care au legătură raţională cu scopurile aparent
asumate de legiuitor.
Aşadar, la nivel normativ este stabilit ca temei de încetare a raporturilor de
muncă, deţinerea de către salariat a calităţ ii de pensionar sau atingerea unui anumit
plafon de vârstă fixat pe cale normativă şi convenţională din considerente fiziologice.
Aceste texte de lege, exclud orice intervenţ ie preferenţială din partea angajatorului de
natură să ducă la practici discriminatorii care ar aduce nemijlocit atingere drepturilor
recunoscute de Convenţia Europeană şi Constituţia Republicii Moldova.
(F) Stabilirea
concurente

existen ţ ei un echilibru

corect

î ntre principiile

Deşi, din considerente metodologice ale activităţii de control constituţ ional,
verificarea constituţionalităţii textelor de lege se stopează la criteriul descris în
subpunctul (C), în ipoteza în care î nalta Curte va considera necesar să analizeze
echilibrul dintre principiile concurente, se reţine că la caz în balanţă este pusă „discreţia
angajatorului” pe de o parte, şi inadmisibilitatea discriminării, inadmisibilitatea privării
de a munci, securitatea economică a statului din perspectiva formării bugetului public
naţional, drepturile şi libertăţile unui cerc de persoane cu pondere de 43-46% din piaţa
muncii a Republicii Moldova, respectarea dreptului internaţional şi a convenţiilor şi
tratatelor internaţionale, egalitatea, dreptul la muncă şi la protecţia muncii, dreptul la
proprietate privată şi protecţia acesteia, dreptul la asistenţă şi protecţie socială. Aceste
drepturi, inter alia sunt recunoscute de Convenţia Europeană, iar Republica Moldova
prin actul de ratificare nu a luat careva rezerve.

V - CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII
14. Reieşind din cele relevate, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia
Republicii Moldova , art. 4 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (1) din Legea cu privire Ia Curtea
Constituţional ă , art. 4 alin. (1) lit a), şi art. 39 din Codul jurisdicţ iei constitu ţionale,
solicită m în mod respectuos:

- exercitarea controlului constituţionalităţii prevederilor articolului 38 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 potrivit căruia „raportul de serviciu al funcţionarului
public cu statut special poate să înceteze [...] după acumularea vechimii în muncă ce permite

dreptul la pensie, cu excepţiile stabilite de prezenta lege”, succedat de declararea textului de
lege ca Hind neconstitu ţional.

- exercitarea controlului

constituţ ionalităţ ii prevederilor articolului 38 alin. (4) din Legea
nr. 288 din 16 decembrie 2016 potrivit căruia, „în cazul acumulării premiselor ce determină
aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut
special poate fi prelungit prin acordul comun al părţ ilor pe o perioadă determinată. [...]”,
succedat de declararea textului de lege ca fiind neconstitu ţional.

VII - DECLARAŢIA ŞI SEMNĂTURĂ
16. Declar pe onoare ca informaţiile ce figurează î n prezentul formular de sesizare sunt
exacte.

Locul mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105
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Cu respect,
Deputat
în Parlamentul Republicii Moldova

Lebedinschi Adrian Mihail

