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Tezele principale.Articolul 
42 din Constituţia Republi-

cii Moldova (în continuare - Con-
stituţia) [1] statornicește expres 
că orice salariat are dreptul de a 
întemeia şi de a se afilia la sindi-
cate pentru apărarea intereselor 
sale; sindicatele se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit cu 
statutele lor, în condiţiile legii; ele 
contribuie la apărarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale 
ale salariaţilor.

 În context, art.5 lit.h) din 
Codul muncii al Republicii Mol-
dova (în contnuare - CM)[2] 
consfințește un principiu de bază 
al reglementării raporturilor de 
muncă şi a altor raporturi legate 
nemijlocit de acestea, ce reiese din 
normele dreptului internaţional şi 
din cele ale Constituţiei, conform 
căruia este asigurat dreptul salari-
aţilor la asociere pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor lor din 
sfera muncii, inclusiv a dreptului 
acestora de a se asocia în sindicate 
şi de a fi membri de sindicat. La 
rîndul său, art.9 alin. (1) lit.i) CM 
prevede că salariatul are dreptul 
la libera asociere în sindicate, in-
clusiv la constituirea de organiza-
ţii sindicale şi aderarea la acestea 
pentru apărarea drepturilor sale de 
muncă, a libertăţilor şi intereselor 
sale legitime.

 Din cuprinsul art.1 al Legii sin-
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dicatelor nr.1129/2000, în redacția 
Legii nr.188 din 22.07.2016 (în 
continuare – Legea nr.1129/2000)
[3] se desprinde că sindicatele 
sînt asociații din care fac parte, pe 
principii benevole, persoane fizice 
unite după interese comune, in-
clusiv ce ţin de activitatea lor, şi 
constituite în scopul apărării drep-
turilor şi intereselor profesionale, 
economice, de muncă şi sociale 
colective şi individuale ale mem-
brilor lor.

 De remarcat, că potrivit art.2 
din Legea nr.1129/2000 - legisla-
ţia cu privire la sindicate cuprin-
de Constituţia, prezenta lege, alte 
acte normative, precum şi actele 
internaţionale la care Republica 
Moldova (RM) este parte.

 Astfel, din conținutul normelor 
legale precitate supra rezultă logic 
că statutul juridic al sindicatelor 
naționale este reglementat de: 

Constituţie;  
Legea nr.1129/2000; 
alte acte legislative şi nor- 

mative;
actele internaţionale la care  

RM este parte.
 E relevant de remarcat că la alte 

acte legislative și normative ce re-
glementează (pe lîngă prevederile 
Legii nr.1129/2000) într-o măsură 
sau alta statutul juridic al sindica-
telor naționale se referă atît actele 
adoptate/aprobate în conformitate 

cu Legea privind actele legislative 
nr. 780/2001[4] și Legea privind 
actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale adminis-
traţiei publice centrale şi locale 
nr. 317/2003[5], cît și alte acte 
regulatorii, emise de autoritățile/
organele abilitate care în totalita-
tea lor cuprind: CM; Codul civil 
al RM[6]; Codul de procedură 
civilă al RM[7];Codul contraven-
ţional al RM[8]; Сodul transpor-
turilor rutiere al RM [9]; Сodul 
educaţiei al RM[10]; Legea pri-
vind indexarea veniturilor băneşti 
ale populaţiei nr. 824/1991[11]; 
Legea asigurării pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale 
nr.756/ 1999[12]; Legea patro-
natelor nr.976/2000[13]; Legea 
privind modul de stabilire şi re-
examinare a salariului minim nr. 
1432/2000[14];Legea privind In-
spectoratul de Stat al Muncii nr. 
140/2001[15]; Legea salarizării 
nr. 847/2002[16]; Legea privind 
ocuparea forţei de muncă şi pro-
tecţia socială a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă nr. 
102/2003[17]; Legea cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar nr.355/2005 [8]; Legea 
privind organizarea şi funcţio-
narea Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective, 
a comisiilor pentru consultări 
şi negocieri colective la nivel de 
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ramură şi la nivel teritorial nr. 
245/2006 [19]; Legea cu privi-
re la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public nr.158/2008 
[0]; Legea securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr. 186/2008[21]; Le-
gea privind incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabilităţi nr. 
60/2012[22]; Concepţia privind 
orientarea, pregătirea şi instru-
irea profesională a resurselor 
umane, aprobată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.253/2003[23]; 
Concepţia privind cooperarea 
dintre Parlament şi societatea 
civilă, aprobată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.373/2005[24]; 
Decretul Preşedintelui RM nr. 
247/1992”Cu privire la asigu-
rarea drepturilor sindicatelor în 
sfera parteniriatului social”[25]; 
Hotărîrea Curţii Constituţiona-
le nr. 11/2011 ”Pentru controlul 
constituţionalităţii sintagmei „cu 
plata salariului mediu (pentru 
salariaţii care sînt remuneraţi în 
acord sau pe unitate de timp)” din 
alin.(1) art.111 din Codul muncii 
în redacţia Legii nr.168 din 9 iu-
lie 2010 „Pentru modificarea şi 
completarea Codului muncii al 
Republicii Moldova”[26]; Ho-
tărîrea Curţii Constituţionale 
nr.5/2013”Pentru controlul con-
stituţionalităţii articolului 301 
alin. (1) lit. c) din Codul muncii 
al Republicii Moldova nr. 154-XV 
din 28 martie 2003, în redacţia 
Legii nr. 91 din 26 aprilie 2012 
pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative”[27]; 
Hotărîrea Curţii Constituţiona-
le nr.12/2014 ”Pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi 
din alineatul (4) al articolului 87 
din Codul muncii nr. 154-XV din 
28 martie 2003(acordul sindica-
telor la concediere)”[28]; Hotă-
rîrea Guvernului nr.573/1994”Cu 
privire la acordarea concediilor 
anuale suplimentare” [29]; Hotă-
rîrea Guvernului nr.743/2002”Cu 
privire la salarizarea angajaţi-

lor din unităţile cu autonomie 
financiară”[30]; Regulamentul 
cu privire la evaluarea condiţii-
lor de muncă la locurile de mun-
că şi modul de aplicare a listelor 
ramurale de lucrări pentru care 
pot fi stabilite sporuri de com-
pensare pentru munca prestată 
în condiţii nefavorabile, apro-
bat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.1335/2002[31]; Hotărîrea 
Guvernului nr.449/2004”Despre 
aprobarea Nomenclatoarelor func-
ţiilor deţinute şi lucrărilor execu-
tate de către salariaţii cu care an-
gajatorul poate încheia contracte 
scrise cu privire la răspunderea 
materială individuală sau colecti-
vă (de brigadă) deplină, precum şi 
a contractelor-tip cu privire la răs-
punderea materială deplină”[32]; 
Nomenclatorul unităţilor, sectoa-
relor şi serviciilor ai căror sa-
lariaţi nu pot participa la grevă, 
aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr.656/2004[33];Hotărîrea 
Guvernului nr.1223/2004 ”Pri-
vind aprobarea Nomenclatoru-
lui profesiilor şi funcţiilor cu 
condiţii de muncă vătămătoare, 
activitatea cărora acordă drep-
tul la concediu de odihnă anual 
suplimentar plătit şi durata zilei 
de muncă redusă a personalului 
medico-sanitar”[34]; Regula-
mentul privind modul de cercetare 
a accidentelor de muncă, apro-
bat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.1361/2005[35];Regulamentul 
privind completarea, păstrarea 
şi evidenţa carnetului de muncă, 
aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr.1449/2007[36]; Regu-
lamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a comitetului pentru 
securitate şi sănătate în muncă, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr.95/ 2009[37];Hotărîrea Gu-
vernului nr.165/2010”Cu privire 
la cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real”[38]; 
Regulamentul privind modul de 
organizare a normării muncii în 

ramurile economiei naţionale, 
aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr.98/2013[39]; Hotărîrea 
Guvernului nr.285/2013”Pentru 
aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de calcu-
lare a mărimii minimului de 
existenţă”[40];Hotărîrea Guver-
nului nr.541/2014 ”Cu privire la 
aprobarea Nomenclatorului lucră-
rilor cu condiţii de muncă grele, 
vătămătoare şi/sau periculoase la 
care este interzisă aplicarea mun-
cii persoanelor în vîrstă de pînă la 
18 ani şi a Normelor de solicitare 
maximă admise pentru persoanele 
în vîrstă de pînă la 18 ani la ri-
dicarea şi transportarea manuală 
a greutăţilor”[41]; Convenţia co-
lectivă (nivel naţional) nr.1/2004 
”Salarizarea angajaţilor aflaţi în 
relaţii de muncă în baza contrac-
telor individuale de muncă”[42]; 
Convenţia colectivă (nivel naţio-
nal) nr.2/2004 ”Timpul de muncă 
şi timpul de odihnă”[43]; Con-
venţia colectivă (nivel naţional) 
nr.8/2007 ”Cu privire la elimi-
narea celor mai grave forme ale 
muncii copiilor”[44]; Conven-
ţia colectivă (nivel naţional) nr. 
11/2012 ”Cu privire la criteriile 
de reducere în masă a locurilor 
de muncă”[45]; Regulamentul-tip 
privind organizarea şi funcţiona-
rea Comisiei pentru dialog social 
„angajator-salariaţi”, aprobat 
prin Hotărîrea Comisiei naţionale 
pentru consultări şi negocieri co-
lective nr.9/2007[46]; Clasifica-
torul ocupaţiilor din RM, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei (MM-
PSF) nr.22/2014[47];Hotărîrea 
Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie nr.11/2005”Cu privire la prac-
tica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei ce re-
glementează obligaţia uneia din-
tre părţile contractului individual 
de muncă de a repara prejudicial 
cauzat celeilalte părţi”[48]; Ho-
tărîrea Plenului Curţii Supreme 
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de Justiţie nr.9/2014 ”Cu privire 
la practica judiciară a examină-
rii litigiilor care apar în cadrul 
încheierii, modificării şi înce-
tării contractului individual de 
muncă”[49];Instrucţiunea pri-
vind modul de achitare şi evidenţă 
a taxelor de înscriere şi a cotizaţi-
ilor lunare de membru de sindicat, 
aprobată de Confederaţiei Naţio-
nale a Sindicatelor din Moldova 
nr. 9-19/2010[50]; Regulamentul 
Inspectoratului Muncii al Sindi-
catelor, aprobat prin Hotărîrea 
Comitetului Confederalal Confe-
deraţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Moldova, nr. 6-10/2012 cu 
avizarea MMPSF nr. 3523/2012 
[51] etc. 

 La actele/acordurile internaţi-
onale principale la care RM este 
parte ce reglementează integral 
sau parțial statutul juridic al sin-
dicatelor moldave pot fi atribuite: 
Pactul Internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi 
culturale, aprobat prin rezoluţia 
2200A(XXI) Adunării Generale a 
ONU la 16 decembrie 1966[52]; 
Carta Socială Europeană, adop-
tată de Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei la 18 octom-
brie 1961 şi revizuită la 3 mai 
1996[53]; Acordul de Asociere 
între RM, pe de o parte, şi Uni-
unea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe 
de altă parte, semnat la Bruxelles 
la 27 iunie 2014[54]; Convenţia 
OIM nr. 11 relativă la drepturile 
de asociere şi de coaliţie ale mun-
citorilor agricoli[55]; Convenţia 
OIM nr. 87 privitoare la libertatea 
asocierii şi protecţia dreptului la 
organizaţie[56];Convenţia OIM 
nr. 98 privind aplicarea principiilor 
dreptului la organizaţie şi de pur-
tare a tratativelor colective[57]; 
Convenţia OIM nr.117 privind 
obiectivele şi normele de bază ale 
politicii sociale[58]; Convenţia 
OIM nr. 135 cu privire la protec-

ţia drepturilor reprezentanţilor 
lucrătorilor la întreprinderi şi 
posibilităţile acordate lor [59]; 
Convenţia OIM nr. 141 privind 
organizaţiile de lucrători rurali 
şi rolul lor în dezvoltarea econo-
mică şi socială[60]; Convenţia 
nr. 144 privitoare la consultările 
tripartide destinate să promove-
ze aplicarea normelor internaţi-
onale ale muncii[61];Convenţia 
OIM nr.150 privind administrarea 
muncii[62]; Convenţia OIM nr. 
151 privind protecţia dreptului de 
organizare şi procedurile de deter-
minare a condiţiilor de ocupare a 
funcţiilor publice[63]; Convenţia 
OIM nr.154 privind promovarea 
negocierilor colective[64]; Con-
venţia OIM nr. 155 privind secu-
ritatea şi igiena muncii şi mediul 
de muncă [65]; Convenţia OIM 
nr.158 cu privire la încetarea ra-
porturilor de muncă din iniţiativa 
celui care angajează[66]; Con-
venţia OIM nr.160 privind statis-
tica muncii[67]; Convenţia OIM 
nr.182 privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copi-
ilor şi acţiunea imediată în vede-
rea eliminării lor[68]; Convenţia 
OIM nr.187 privind cadrul de pro-
movare a sănătăţii şi securităţii în 
muncă[69] etc. 

 În conformitate cu Acordul de 
Asociere între RM şi Uniunea Eu-
ropeană, semnat la Bruxelles la 27 
iunie 2014, țara noastră și-a asu-
mat angajamentul să implemen-
teze treptat în legislația națională 
Directivele Comunităţii Euro-
pene care vizeză sfera muncii ce 
cuprind direct ori indirect și acti-
vitatea sindicatelor la care în pri-
mul rînd se alineează: Directiva 
91/533/CEE a Consiliului din 14 
octombrie 1991 privind obligaţia 
angajatorului de a informa lucră-
torii asupra condiţiilor aplicabi-
le contractului sau raportului de 
muncă[70], Directiva 1999/70/CE 
a Consiliului din 28 iunie 1999 
privind acordul-cadru cu privire 

la munca pe durată determina-
tă, încheiat între CES, UNICE şi 
CEEP[71], Directiva 91/383/CEE 
a Consiliului din 25 iunie 1991 de 
completare a măsurilor destinate 
să promoveze îmbunătăţirea se-
curităţii şi sănătăţii la la olcul de 
muncă în cazul lucrătorilor care au 
un raport de muncă pe durată de-
terminată sau un raport de muncă 
temporară[72], Directiva 97/81/
CE a Consiliului din 15 decembrie 
1997 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe fracţiune de 
normă, încheiat de UCIPE,CEIP 
şi CES[73], Directiva 98/59/CE 
a Consiliului din 20 iulie 1998 
privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre cu privire la con-
cedierile colective[74], Directiva 
2001/23/CE a Consiliului din 12 
martie 2001 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre refe-
ritoare la menţinerea drepturilor 
lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unităţi sau părţi 
de întreprinderi sau unităţi[75], 
Directiva 2002/14/CE Parlamen-
tului European şi a Consiliului 
din 11 martie 2002 de stabilire a 
unui cadru general de informare 
şi consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană[76], Di-
rectiva 2003/88/CE Parlamentu-
lui European şi a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind anumite 
aspecte ale organizării timpului 
de lucru.[77] 

 Referitor la actele interna-
ţionale la care RM este parte, ce 
reglementează statutul juridic al 
sindicatelor naționale, e relevant 
de avut în vedere că potrivit pct. 3 
al Hotărîrii Curţii Constituţionale 
nr. 55/1999 “Privind interpretarea 
unor prevederi ale articolului 4 din 
Constituţia Republicii Moldova” 
[78] tratatele internaţionale ratifi-
cate de ţara noastră (inclusiv cele 
invocate supra) sînt parte compo-
nentă a cadrului legal al RM şi de-
vin norme ale dreptului ei intern.

 Totodată necesită de accentuat, 
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că analiza statutului juridic al sin-
dicatelor moldave este de necon-
ceput fără clarificarea profundă 
a noțiunii de organ sindical - in-
strumentul de cîrmuire la toate ni-
velurile ale activității ample sindi-
cale din țară, esența căreea constă 
în aplicarea eficientă a drepturilor, 
obligațiilor și garanțiilor legale și 
statutare ale acestuia.

 Potrivit dispozițiilor art.1 din 
Legea nr.1129/2000 organul sin-
dical este organul de conducere, 
constituit în conformitate cu sta-
tutul (ca document de întemeiere 
a unui sindicat de orice nivel, care 
nu trebuie de confundat, ca atare, 
cu noţiunea de statut juridic al 
sindicatelor) organizaţiei sindica-
le primare ori al centrului sindical 
ramural teritorial, interramural te-
ritorial sau în conformitate cu sta-
tutul centrului sindical naţional-
ramural ori naţional-interramural.

 Altfel spus, organul sindical ca 
mijloc de cîrmuire/conducere în 
cadrul mișcării sindicale naționale 
poate fi constituit în conformitate 
cu statutul:

organizaţiei sindicale pri- 
mare (ce activează, de regulă, în 
cadrul întreprinderii, instituţiei, 
organizaţiei);

centrului sindical ramural  
teritorial (ce acţionează, de regu-
lă, în aceeaşi ramură în teritoriul 
raionului, unităţii teritoriale au-
tonome-UTM, municipiului, ora-
şului);

centrului interramural te- 
ritorial (ca asociaţie benevolă a 
centrelor sindicale ramurale teri-
toriale care acţionează, de regulă, 
în teritoriul raionului, UTM, mu-
nicipiului, oraşului); 

centrului sindical naţio- 
nal – ramural (ca asociaţie bene-
volă a sindicatelor lucrătorilor, de 
regulă, din aceeaşi ramură);

naţional - interramural  
(ca asociaţie benevolă a centrelor 
sindicale naţional-ramurale).

La acest capitol, Legea 

nr.1129/2000 (art.1) stabilește la 
concret următoarele prevederi de-
finitorii:

organizaţie sindicală prima-• 
ră - asociaţie benevolă a membri-
lor de sindicat pe bază de interese 
comune, care, de regulă, îşi desfă-
şoară activitatea la aceeaşi între-
prindere, în aceeaşi instituţie, în 
aceeaşi organizaţie, indiferent de 
forma juridică de organizare şi de 
tipul de proprietate, de apartenen-
ţa departamentală sau ramurală;

centru sindical ramural te-• 
ritorial - asociaţie benevolă a or-
ganizaţiilor sindicale primare din 
aceeaşi ramură care acţionează, 
de regulă, în teritoriul raionului, 
UTM, municipiului, oraşului;

centru sindical interramural • 
teritorial - asociaţie benevolă a 
centrelor sindicale ramurale teri-
toriale care acţionează, de regulă, 
în teritoriul raionului, UTM, mu-
nicipiului, oraşului; centrelor sin-
dicale interramurale teritoriale se 
pot afilia şi organizaţiile sindicale 
primare care nu au structuri teri-
toriale;

centru sindical naţional-ra-• 
mural - asociaţie benevolă a sin-
dicatelor lucrătorilor, de regulă, 
din aceeaşi ramură;

centru sindical naţional-in-• 
terramural - asociaţie benevolă 
a centrelor sindicale naţional-ra-
murale.

 Cît privește organele sindi-
cale (de diferite niveluri) alese 
în Transnistria și Găgăuzia este 
relevant de precizat că în cores-
pundere cu art.110 alin.(2) din 
Constituţie și art.3 alin.(1) din 
Legea cu privire la prevederile de 
bază ale statutului juridic special 
al localităţilor din stînga Nistrului 
(Transnistria) nr. 173/2005[79] 
- Transnistria constitue UTM cu 
statut juridic special în compo-
nenţa RM, iar potrivit art.111 alin.
(1) din Constituţie și art.1 alin.(1) 
din Legea privind statutul juridic 
special al Găgăuziei (Gagauz-

Yeri) nr.344/1994 [80] - Găgăuzia 
e UTA cu un statut special care 
este parte integrantă şi inalienabi-
lă (componentă) a RM. 

 Prin urmare, atît în Transnis-
tria, cît și în Găgăuzia pot fi con-
stituite și funcționa în mod legitim 
organizaţii sindicale primare (în 
cadrul întreprinderilor, instituţii-
lor, organizaţiilor din UTA), cen-
tre sindicale ramurale teritoriale 
(în raioanele, municipiile, oraşe-
le din UTA și la nivel de UTA) și 
centre interramurale teritoriale (în 
raioanele, municipiile, oraşele din 
UTA și la nivel de UTA).

 Referitor la cuprinsul statu-
tului sindicatului (ca document 
statutar) de orice nivel, art.9 alin.
(1) și (2) din Legea nr.1129/2000 
prevede că respectivul sindicat 
este în drept de sine stătător să-şi 
elaboreze şi să-şi aprobe statutul, 
să-şi stabilească structura şi să-şi 
aleagă independent reprezentanţii, 
să-şi formeze aparatul, să-şi desfă-
şoare activitatea şi să-şi formuleze 
programul de acţiuni.Totodată au-
torităţilor publice (de toate nive-
lurile) le este interzisă orice inter-
venţie de natură să limiteze ori să 
întrerupă exercitarea drepturilor 
menționate.

 Cu toate acestea, art.9 alin.(3) 
din Legea nr.1129/2000 stipulează 
că statutul sindicatului va cuprinde 
prevederi cel puţin cu privire la:

denumirea şi sediul sindica- 
tului;

scopurile sindicatului, me- 
todele şi formele de realizare a 
lor; 

modul în care se dobîndeşte  
şi încetează calitatea de membru 
al sindicatului;

drepturile şi obligaţiile  
membrilor de sindicat;

cuantumul cotizaţiilor şi  
modul lor de încasare;

denumirea organelor de  
conducere, modul lor de alegere 
şi de revocare, durata mandatelor 
şi atribuţiile lor;



23IANUARIE 2017

condiţiile de deliberare a  
adunărilor, conferinţelor, congre-
selor pentru adoptarea statutului, 
modificarea lui şi adoptarea altor 
hotărîri;

structura organizaţională,  
modalitatea comasării, aderării, 
divizării sau dizolvării sindicatu-
lui, precum şi a distribuirii, trans-
miterii ori lichidării patrimoniului 
lui;

modalitatea asocierii în  
centre sindicale sub formă de fe-
deraţii, confederaţii.

 De remarcat că potrivit art.9 
alin.(4) din Legea nr.1129/2000 
statutul sindicatului nu poate con-
ţine prevederi contrare Constituţi-
ei şi Legii nr.1129/2000.

 Totodată, normele art.10 alin.
(1) și (2) din Legea nr.1129/2000 
statuiează că organizaţia sindicală 
primară, centrul sindical ramural 
teritorial, centrul sindical interra-
mural teritorial, centrul sindical 
naţional ramural şi centrul sin-
dical naţional interramural obțin 
statutul de persoană juridică din 
momentul înregistrării acestora. 
Pentru înregistrarea sindicatului, 
la Ministerul Justiţiei se prezin-
tă, în termen de o lună de la data 
aprobării statutului, următoarele 
documente:

cererea, semnată de condu- 
cătorul organului sindical;

statutul în două exemplare  
semnate de către fondatorii sindi-
catului;

hotărîrea adunării (conferin- 
ţei, congresului) privind întemeie-
rea sindicatului.

 O importanță juridică deose-
bită are norma art.11 alin.(2) din 
Legea nr.1129/2000, conform că-
reea în cazul în care activitatea 
sindicatului vine în contradicţie cu 
Constituţia şi cu prezenta lege, ea 
poate fi suspendată pe un termen 
de pînă la 6 luni sau interzisă doar 
prin hotărîre a Curţii Supreme de 
Justiţie, la sesizarea ministrului 
justiţiei. Interzicerea activităţii 

sindicatului în baza hotărîrilor al-
tor organe (cum ar fi, Procuratu-
ra Generală, Ministerul Justiţiei, 
MMPSF etc.) nu se admite.

 Reieșind din prevederile 
art.12-24 ale Legii nr.1129/2000 
statutul juridic al sindicatelor cu-
prinde indispensabil drepturile lor 
de bază privitor la: apărarea drep-
turilor şi intereselor membrilor de 
sindicat;participarea la adminis-
trarea treburilor publice; parti-
ciparea la elaborarea proiectelor 
de programe social-economice şi 
de acte juridice; participarea la 
negocieri colective, la încheierea 
contractelor clective de muncă 
şi exercitarea controlului asupra 
executării lor; apărarea dreptului 
membrilor de sindicat la muncă; 
coparticiparea în domeniul pro-
tecţiei muncii şi protecţiei mediu-
lui înconjurător; protecţia socială 
a lucrătorilor; efectuarea contro-
lului obştesc asupra respectării 
legislaţiei muncii şi locative; efec-
tuarea controlului obştesc al pro-
cesului de privatizare; participa-
rea la soluţionarea litigiilor indi-
viduale de muncă şi a conflictelor 
colective de muncă; organizarea 
şi desfăşurarea întrunirilor; obţi-
nerea informaţiei; participarea în 
domeniul parteneriatului social.

 Conform art.31-36 din Le-
gea nr.1129/2000 statutul juridic 
al sindicatelor include în sine de 
asemenea garanţiile principale ale 
activităţii acestora la care se refe-
ră: respectarea drepturilor sindi-
catelor; susţinerea învăţămîntului 
sindical; înfăptuirea protecţiei 
persoanelor alese în organele sin-
dicale şi neeliberate de la locul de 
muncă de bază; efectuarea protec-
ţiei persoanelor alese în organele 
sindicale şi eliberate de la locul de 
muncă de bază; obligaţiile unităţi-
lor privind asigurarea condiţiilor 
pentru activitatea sindicatelor; 
realizarea drepturilor şi obligaţi-
ilor membrilor de sindicat.

 Un set impunător de drepturi, 

obligații și garanții ale sindicate-
lor moldave de diferite niveluri 
se conțin, de asemenea, în actele 
juridice ce reglementează raportu-
rile de muncă (din care fac parte 
raporturile sindicale) invocate în 
art. 4 lit.d) - g) CM și anume: ac-
tele referitoare la muncă emise de 
MMPSF, de alte autorităţi centra-
le de specialitate, în limita împu-
ternicirilor delegate de Guvern; 
actele autorităţilor publice loca-
le; actele normative la nivel de 
unitate; contractele colective de 
muncă (semnate în cadrul unităţii, 
filialei ori reprezentanţei acesteia) 
şi convenţiile colective (încheiate 
la nivel naţional, teritorial sau ra-
mural).

 Așadar, din sinteza prevederi-
lor legale invocate supra se poate 
concluziona că statutul juridic al 
sindicatelor din RM constă din 
întreg complexul lor de drepturi, 
obligații și garanții consfințite în 
Constituţie, acordurile internaţio-
nale la care statul nostru este par-
te, actele legislative și normative 
(de diferite niveluri) în vigoare.
Totodată statutul juridic al sindi-
catelor cuprinde documentele re-
gulatorii ale organelor sindicale 
de toate nivelurile la care se referă 
statutele acestora și regulamentele 
aprobate în baza lor, dat fiind că 
potrivit art.42 alin.(2) din Con-
stituţie, sindicatele îşi desfăşoa-
ră activitatea potrivit cu statutele 
lor, în condiţiile legii. Altfel spus, 
statutele sindicale de orice nivel 
sînt aşezate pe un trainic și solid 
suport constituțional, fapt ce la 
rîndul său permite includerea lor 
fondată în structura statutului ju-
ridic multiaspectual al sindicatelor 
naționale.
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md.

Convenţia OIM nr.158 cu 66. 
privire la încetarea raporturilor de 
muncă din iniţiativa celui care anga-
jează - www.mpsfc.gov.md.

 Convenţia OIM nr.160 pri-67. 
vind statistica muncii - www.mpsfc.
gov.md.

Convenţia OIM nr.182 pri-68. 
vind interzicerea celor mai grave 
forme ale muncii copiilor şi acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor - 
www.mpsfc.gov.md.

Convenţia OIM nr.187 pri-69. 
vind cadrul de promovare a sănătăţii 
şi securităţii în muncă - www.mpsfc.
gov.md.

Directiva 91/533/CEE a Con-70. 
siliului din 14 octombrie 1991 privind 
obligaţia angajatorului de a informa 
lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile 

contractului sau raportului de muncă 
– În: Revista «Кадры и заработная 
плата», 2013, nr.11, pag.62-65.

Directiva Comunităţii Euro-71. 
pene 1999/70/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determina-
tă, încheiat între CES, UNICE şi CEEP 
– În: Revista «Кадры и заработная 
плата», 2013, nr.11, pag.66-71.

Directiva Comunităţii Euro-72. 
pene 91/383/CEE a Consiliului din 25 
iunie 1991 de completare a măsurilor 
destinate să promoveze îmbunătățirea 
securității și sănătății la la olcul de 
muncă în cazul lucrătorilor care au un 
raport de muncă pe durată determina-
tă sau un raport de muncă temporară 
– În: Revista «Кадры и заработная 
плата», 2013, nr.11, pag.96-98.

Directiva Comunităţii Euro-73. 
pene 97/81/CE a Consiliului din 15 
decembrie 1997 privind acordul-ca-
dru cu privire la munca pe fracțiune 
de normă, încheiat de UCIPE,CEIP 
și CES – În: Revista «Кадры и 
заработная плата», 2013, nr.11, 
pag.76-81.

Directiva Comunităţii Eu-74. 
ropene 98/59/CE a Consiliului din 
20 iulie 1998 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privi-
re la concedierile colective – În: Re-
vista «Кадры и заработная плата», 
2013, nr.11, pag.72-75.

Directiva Comunităţii Euro-75. 
pene 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referi-
toare la menținerea drepturilor lucră-
torilor în cazul transferului de între-
prinderi, unități sau părți de întreprin-
deri sau unități – În: Revista «Кадры 
и заработная плата», 2013, nr.11, 
pag.82 - 86.

Directiva 2002/14/CE Par-76. 
lamentului European și a Consiliului 
din 11 martie 2002 de stabilire a unui 
cadru general de informare și con-
sultare a lucrătorilor din Comunita-
tea Europeană – În: Revista «Кадры 
и заработная плата», 2013, nr.11, 
pag.99 -103.

Directiva 2003/88/CE Parla-77. 
mentului European și a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind anumite as-
pecte ale organizării timpului de lucru 
– În: Revista «Кадры и заработная 
плата», 2013, nr.11, pag.87-95.

Hotărîrea Curții Constitu-78. 

ţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 
privind interpretarea unor prevederi 
ale art.4 din Constituţia Republicii 
Moldova - În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova,1999, nr.118-
119, art.64. 

79. Legea cu privire la 79. 
prevederile de bază ale statutului ju-
ridic special al localităţilor din stînga 
Nistrului (Transnistria) nr. 173 din 22 
iulie 2005 - În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 101-
103, art.478.

80. Legea privind statu-80. 
tul juridic special al Găgăuziei (Ga-
gauz-Yeri) nr.344 din 23 decembrie 
1994 - În: Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 1995, nr.3 - 4, art. 
51.


