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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 113 din 9 martie 2020) de 

către domnul Liviu Vovc, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Art. 139 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, art. 15 din 

Legea salarizării nr. 847/2002 și art. 18 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar prevăd posibilitatea de stabilire a sporurilor 

de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile. Plata sporurilor 

respective se stabilesc în mărime unică pentru salariații de orice calificare, care 

muncesc în condiții egale în unitatea respectivă.  

Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în 

condiții nefavorabile se stabilește în funcție de greutate și nocivitate, în limitele 

negociate de partenerii sociali și aprobate prin convenția colectivă la nivel național 

și ramural. 

Mărimile fixe ale sporului de compensare pentru angajaţii care prestează 

muncă în condiţii nefavorabile, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, 

sunt stabilite în art. 2 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 1/2004 şi 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2004. 

Prevederile Convenţiei indicate sunt obligatorii pentru toate unităţile din 

sectorul bugetar şi pentru cele cu autonomie financiară, indiferent de tipul de 

proprietate şi forma de organizare juridică. 

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 1335/2002 este aprobat 

Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi 

modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri 

de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, iar prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1487/2004 este aprobată Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă 

cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare 

pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, pentru munca prestată 

în condiţii nefavorabile.  

Ținând cont de cele menționate, legislația muncii în vigoare, referitoare la 

plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, 

asigură respectarea drepturilor și intereselor legale ale salariaților care activează 

în condiții nefavorabile și, prin urmare, considerăm inoportune modificările 

propuse la art. 139 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și la 

art. 15 din Legea salarizării nr. 847/2002. 
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În plus, modificările la Legea salarizării nr. 847/2002 dublează prevederile 

propuse la Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003. În acest context, 

semnalăm că, potrivit regulilor de tehnică legislativă, în procesul de creație 

legislativă nu este admisă reglementarea juridică a aspectelor ce vizează același 

obiect sau aceleași relații sociale în mai multe acte normative, dublajul legislativ 

fiind inutil.  

Totodată, prin modificarea legilor sus-menționate, se vor contrazice 

principiile fundamentale stabilite în Legea securității și sănătății în muncă 

nr. 186/2008 – gestionarea și prevenirea riscului și stabilirea unui sistem prin care 

lucrătorii vor fi compensați pentru expunerea la pericole fizice și biologice. Or, cu 

cât mai înalt este nivelul de expunere, cu atât mai mare va fi sporul de compensare, 

fapt prin care lucrătorii vor fi încurajați să accepte locuri de muncă cu risc înalt, 

iar angajatorii, în loc să fie motivați să investească în locurile de muncă inofensive, 

vor fi obligați să efectueze plăți mai mari pentru munca respectivă.  

În același timp, conștientizând necesitatea majorării sporurilor respective, 

ultima modificare a acestora a fost propusă în anul 2007. Guvernul va analiza 

suplimentar subiectul respectiv și, în funcție de creșterea economică în perioada 

ulterioară și de identificarea surselor reale de acoperire, va propune modificări în 

acest sens.  

De asemenea, conform art. 131 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova, 

nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare, iar 

potrivit art. 30 lit. e) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, nota 

informativă la proiect urmează să conţină fundamentarea economico-financiară, 

fapt care nu a fost luat în considerare la etapa prezentării proiectului de lege spre 

examinare. 

În contextul celor menționate supra, Guvernul nu susține inițiativa 

legislativă în cauză.  
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