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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  

Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii  

al Republicii Moldova nr. 154/2003 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii 

al Republicii Moldova nr. 154/2003, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă 

(nr. 103 din 5 martie 2020) de către domnul Radu Marian, deputat în Parlament, 

şi comunică următoarele. 

 Potrivit notei informative, proiectul respectiv vine ca reacție la 

propunerile Asociației Investitorilor Străini (FIA) prin intermediul Cărții Albe 

2019 (White Book 2019), precum și ale mediului de afaceri autohton, prin 

multiplele adresări către deputați.  

Deși raționamentele expuse de autor în notă reflectă motivul emiterii 

actului normativ, menționăm că nu au fost prezentate argumente suficiente 

privind cerințele care au impus intervenția normativă. Or, considerăm ca fiind 

insuficientă argumentarea necesității acestor modificări prin caracterul rigid al 

Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (în continuare – Codul 

muncii), care generează inconveniențe pentru mediul de afaceri.  

Trebuie remarcat că la promovarea unor intervenții normative în Codul 

muncii este necesară asigurarea unui consens între partenerii sociali (Guvern, 

patronate și sindicate) în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri 

colective, în vederea soluționării problemelor ce țin de domeniul muncii și 

problemelor social-economice de interes național.  

În subsidiar, este important de a atrage atenția că în procesul elaborării 

bazelor de reglementare a relațiilor de muncă și a relațiilor social-economice nu 

trebuie să fie neglijate drepturile salariaților.  

Per ansamblu, propunerile de modificare a legislației naționale a muncii 

trebuie să garanteze obiectivitatea acțiunilor propuse și respectarea principiilor 

de bază ale activității pieței muncii: crearea locurilor de muncă, promovarea 

drepturilor la locul de muncă, asigurarea protecției sociale, menținerea unui 

parteneriat social.  

În contextul celor expuse, menționăm că, în conformitate cu Planul de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 636/2019, în scopul eficientizării raporturilor de muncă și asigurării 

garanțiilor pentru angajați și angajatori, legislația muncii urmează a fi 

modernizată.  

Drept urmare, prin Hotărârea Guvernului nr. 114/2020 a fost aprobat și 

prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea 

Codului muncii, care a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru tripartit, creat 

din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ai 
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Confederației Naționale a Patronatului, ai Confederației Naționale a Sindicatelor 

și ai Inspectoratului de Stat al Muncii. 

Proiectul de lege conține propuneri de modificare a 28 de articole din 

Codul muncii, printre care se găsesc și unele propuneri incluse în inițiativa 

legislativă a autorului, care au constituit obiectul de discuție în cadrul multiplelor 

ședințe ale grupului de lucru menționat.  

Propunerile expuse de autorul proiectului care nu se găsesc în conținutul 

proiectului Guvernului prezentat Parlamentului spre examinare vor fi obiect de 

discuție în cadrul următoarelor runde de negociere dintre partenerii sociali.  

Având în vedere cele menționate, promovarea inițiativei legislative supuse 

avizării se consideră inoportună. 
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