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Cu privire la 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 protecției sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiției      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 inițiativă legislativă (nr.126 

din 16 martie 2020) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică 

următoarele.  

Proiectul de lege prevede excluderea obligativității prevăzute în 

articolul 115 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, 

potrivit căruia una dintre părțile concediului anual de odihnă este de cel puțin 

14 zile calendaristice.  

Totodată, autorii propun o nouă redacție a alineatului (3) al articolului 118, 

prin care este reglementat modul de acordare a concediului anual de odihnă în 

cazuri excepționale.  

Potrivit notei informative, proiectul respectiv a fost elaborat pentru a asigura 

dreptul salariaților să solicite acordarea concediului anual de odihnă divizat cu 

durate mai mici, de exemplu a câte 5, 7 sau 10 zile.  

În acest context, menționăm că autorii proiectului nu au prezentat argumente 

suficiente privind cerințele care au impus intervenția normativă. Prevederile în 

vigoare ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 stabilesc că dreptul 

la concediu de odihnă anual este garantat pentru toți salariații. Orice salariat care 

lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la 

concediu de odihnă anual, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi 

obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Orice înțelegere prin care se 

renunță, total sau parțial, la acest drept este nulă. 

La promovarea unor intervenții normative în Codul muncii al Republicii 

Moldova nr.154/2003 este necesară asigurarea unui consens între partenerii sociali 

(Guvern, patronate și sindicate).  

De asemenea, este important ca în procesul elaborării bazelor de 

reglementare a relațiilor de muncă să nu fie neglijate atât drepturile salariaților, cât 

și ale angajatorilor.  

În scopul protejării atât a drepturilor salariaților, cât și a drepturilor 

angajatorilor, prin consensul partenerilor sociali, a fost stabilit cu referire la 

concediul de odihnă anual că poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise 

a salariatului, poate fi divizat în părți, una dintre care va avea o durată de cel puțin 

14 zile calendaristice (articolul 115 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii 

Moldova nr. 154/ 2003, modificat prin Legea nr. 60/2008).  

Drept urmare a modificării respective, salariatul poate solicita divizarea 

concediului anual de odihnă în mai multe părți a câte 5, 7 sau 10 zile (după cum a 
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menționat autorii), dar o parte a concediului va avea o durată de cel puțin 14 zile 

calendaristice.  

Ținând cont de cele menționate, se consideră inoportună propunerea de 

modificare a articolului 115 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova 

nr.154/2003.  

În ceea ce privește propunerea de modificare a alineatului (3) al 

articolului 118 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/ 2003, considerăm 

că aceasta poate fi obiect de discuție în cadrul ședințelor grupului de lucru tripartit, 

care examinează propunerile de modificare a Codului menționat. 




