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Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea Codului muncii 

al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova  

nr. 154-XV din 28 martie 2003. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase 
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Proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Codului muncii  

al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Prezenta lege asigură transpunerea Directivei 98/59/CE a Consiliului din 

20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 

concedierile colective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L225 

din 12 august 1998.   

 

Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din  

28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162,  

art. 648), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 
 

1. La articolul 421 alineatul (2) litera c) și alineatul (5), cuvintele 

„reducerea în masă a locurilor de muncă” se substituie cu cuvintele „concedieri 

colective”. 

 

2. La articolul 88 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins: 

„i) în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune 

concedieri colective, va informa despre acest lucru, cu cel puţin 30 de zile 

calendaristice înainte de declanşarea procedurilor prevăzute în prezentul articol, 

reprezentanții salariaților din unitate și ai agenției pentru ocuparea forței de 

muncă, iniţiind consultări în vederea respectării drepturilor şi intereselor 

salariaţilor.”  

 

3. Codul se completează cu articolul 1851 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1851. Garanții în caz de concedieri colective 

(1) Concedierile colective sînt concedierile efectuate de angajator  

dintr-unul sau din mai multe motive neimputabile salariatului, dacă, într-o 

perioadă de 30 de zile, numărul salariaţilor constituie: 

- cel puțin 10 salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfîrșitul 

lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între 20 și 99 de 

salariați; 

- cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care numărul 

salariaților la sfîrșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se 

încadrează între 100 și 299 de salariați; 
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- cel puțin 30 de salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfîrșitul 

lunii precedente lunii declanșării concedierilor este de 300 și mai mulți salariați. 

(2) Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective are 

obligația de a iniția consultări cu reprezentanții salariaților, în conformitate cu 

art. 421. Aceste consultări se vor referi cel puțin la: 

a) posibilitățile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul 

salariaților afectați;  

b) posibilitățile de a atenua consecințele concedierilor prin recurgerea la 

măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților 

concediați. 

(3) Pentru a permite reprezentanților salariaților să înainteze propuneri 

constructive, angajatorul este obligat să le furnizeze acestora, în cursul 

consultărilor, toate informațiile utile disponibile. În termenul prevăzut la  

art. 421 alin. (5) din cod, angajatorul va informa în scris reprezentanții salariaților 

cu privire la: 

a) motivele concedierilor preconizate; 

b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați; 

c) numărul și categoriile de salariați încadrați în mod normal; 

d) perioada în cursul căreia vor avea loc concedierile preconizate; 

e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, 

prevăzute de lege, convențiile colective sau contractele colective de muncă; 

f) metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute 

în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ la nivel de unitate, cu 

excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.  

(4) Organul sindical din cadrul unității sau reprezentanții salariaților vor 

acorda suportul necesar angajatorului și salariaților în vederea realizării 

procedurilor ce țin de concedierile colective și posibila reangajare. 

(5) Odată cu informarea reprezentanților salariaților prevăzută la  

alin. (3) din prezentul articol, angajatorul este obligat să remită agenției pentru 

ocuparea forței de muncă o notificare scrisă privind concedierile colective 

preconizate. Notificarea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (3)  

lit. a)-e), precum și orice informații utile cu privire la apropiatele concedieri și la 

consultările cu reprezentanții salariaților. Obligația notificării vizează fiecare 

concediere preconizată în cadrul concedierilor colective. 

(6) Agenția pentru ocuparea forței de muncă va utiliza perioada 

premergătoare concedierilor pentru a căuta soluții de depășire a problemelor 

ridicate de acestea și pentru a acorda împreună cu angajatorul și reprezentanții 

salariaților asistență în vederea încadrării în cîmpul muncii a salariaților ce 

urmează a fi concediați, prezentîndu-le oportunitățile de angajare și recalificare. 

(7) O copie a notificării prevăzute la alin.(4) va fi transmisă 

reprezentanților salariaților, care, la rîndul lor, pot prezenta eventuale observații 

agenției pentru ocuparea forței de muncă.” 
 

Președintele Parlamentului 
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