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Cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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  Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. – Articolul 33 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 919), cu modificările 

ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„Articolul 33. Garanții pentru salariații aleși în organele sindicale și 

neeliberați de la locul de muncă de bază 

Salariații aleși în organele sindicale și neeliberați de la locul de muncă de 

bază beneficiază de garanțiile stabilite la articolul 387 din Codul muncii al 

Republicii Moldova nr. 154/2003.” 

 

Art. II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Reprezentanţii salariaţilor, care participă la negocierile colective, în 

perioada desfăşurării acestora, nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare, 

transferați la o altă muncă sau concediați fără consultarea prealabilă a organelor 

sindicale care i-au împuternicit.” 

 

2. La articolul 42
1
, alineatul (7) se completează cu următoarele alineate: 

„În toate cazurile de consultare a salariaților/reprezentanților salariaților 

prevăzute de prezentul cod, angajatorul, înainte de adoptarea unei decizii care 

aduce atingere salariaților, va notifica organul sindical/reprezentații salariaților și 

va solicita opinia acestora în formă scrisă. 

Termenul de prezentare a opiniei este de cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data recepționării notificării.  

În caz de neprezentare a opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei 

consultative a organului respectiv se prezumă.” 

 

3. Articolul 87 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 87. Procedura de concediere a salariaţilor membri de sindicat, a 

persoanelor alese în organul sindical şi a conducătorilor organizaţiei                        

sindicale primare 

(1) La concedierea salariaţilor membri de sindicat, angajatorul va consulta 

în prealabil organul sindical din unitate, înaintând notificarea respectivă.   
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(2) La concedierea salariaților aleși în organele sindicale şi neeliberați de 

la locul de muncă de bază, angajatorul va consulta în prealabil organul sindical al 

cărui membru este salariatul, înaintând notificarea respectivă prin care își va 

argumenta intenția. 

(3) La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare 

(organizatorilor sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază, angajatorul 

va consulta în prealabil organul sindical ierarhic superior, înaintând notificarea 

respectivă prin care își va argumenta intenția. 

(4) Organele sindicale indicate în alin. (1)-(3) își vor comunica opinia în 

termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.” 

 

4. La articolul 89 alineatul (2), textul „acordul (opinia consultativă) al” se 

substituie cu cuvintele  „opinia consultativă a”.  

 

5. La articolul 387: 

1) la alineatul (1), cuvintele „fără acordul preliminar scris al organului al 

cărui membri sînt” se substituie cu cuvintele „fără consultarea prealabilă a 

organelor sindicale ale căror membri sunt”; 

2) la alineatul (2), cuvintele „fără acordul preliminar scris al” se substituie 

cu cuvintele „fără consultarea prealabilă a”. 

 

6. La articolul 388: 

1) alineatul (4) se abrogă; 

2) la alineatul (5), textul „alin. (1), (3) și (4)” se substituie cu textul 

„alin. (1) și (3)”. 

 

 

Președintele Parlamentului 
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