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COMPARTIMENTUL I
Îndrumar privind modul de întemeiere şi funcţionare a
sindicatelor

Definiţia noţiunii de
sindicat

Prin Legea sindicatelor (nr. 1129-XIV/2000)1, sindicatele sunt
definite ca organizaţii obşteşti din care fac parte, pe principii benevole,
persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea
lor, şi constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale,
economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor
lor.
Se impune o importantă precizare, potrivit căreia, interesele
salariaţilor unităţii în cadrul parteneriatului social pot fi reprezentate şi
de reprezentanţii aleşi ai acestora. Reieşind din prevederile art. 21 alin.
2 din Codul muncii al Republicii Moldova (în continuare – CM al RM)2,
reprezentanţii salariaţilor constituie o alternativă a sindicatelor, ei putînd
acţiona doar în lipsa acestora. Coexistenţa lor este exclusă.
Existenţa reprezentanţilor salariaţilor nu este obligatorie. Legea
instituie doar o posibilitate şi nu o obligaţie pentru salariaţi de a-şi alege
reprezentanţii.
Împuternicirile reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor, modul de
exercitare a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor, se
stabilesc de adunarea generală (conferinţa) a salariaţilor (art. 21 alin. 1
din CM al RM). Comentînd acest text normativ, considerăm că legiuitorul
trebuie să reflecte orientativ cele mai importante atribuţii ale reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor.

Principiile şi trăsăturile caracteristice
ale sindicatelor

Din examinarea Legii RM nr. 1129-XIV/2000, rezultă că principiile care stau la baza organizării şi funcţionării sindicatelor ar putea fi
sintetizate astfel:
-

sindicatele se constituie în mod benevol în baza dreptului

constituţional de asociere, nimeni neputînd fi constrîns să facă parte
sau nu dintr-un sindicat, ori să se retragă sau nu dintr-un asemenea
sindicat. Acest principiu cunoaşte şi o anumită concretizare. Astfel,
reieşind din prevederile art. 6 alin. 2-3 ale Legii RM nr. 1129-XIV/2000,
se interzice: - a condiţiona angajarea la lucru, avansarea în serviciu,
precum şi concedierea persoanei de apartenenţa la un anumit sindicat,
de înscrierea în, sau ieşirea din sindicat; - influenţarea asupra
persoanelor prin ameninţare sau mituire, prin promisiuni (de a
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îmbunătăţi condiţiile de muncă, de serviciu, de studii etc.), în scopul de
a le obliga să renunţe la înscrierea în sindicat, să iasă dintr-un sindicat
şi să se înscrie în alt sindicat, să dizolve de sine stătător sindicatul, sau
prin alte acţiuni ilegale;
-

sindicatele, în activitatea lor, sunt independente faţă de

autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, faţă de
asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt
supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Datorită faptului că
interesele sindicatului şi ale angajatorului sunt opuse (divergente),
angajatorul, uneori, recurge la crearea, în cadrul unităţii, a unui
sindicat paralel cu care să poată ajunge la înlelegere şi care să se
opună activităţii sindicatului iniţial. Această practică este interzisă prin
Convenţia

Organizaţiei Internaţionale

a

Muncii

(în continuare

–

Convenţia OIM) nr. 98/1949 „Privind aplicarea principiilor dreptului la
organizaţie şi de purtare a tratativelor colective”3, potrivit căreia
organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează trebuie să beneficieze
de o protecţie corespunzătoare contra tuturor actelor de amestec ale
unora faţă de alţii, fie direct, fie prin agenţii lor sau membrii, în
formarea, funcţionarea şi administrarea lor. În special, sunt asimilate
actelor de amestec, măsurile ce tind să provoace crearea de organizaţii
ale lucrătorilor, dominate de cel ce angajează sau o organizaţie a celor
ce angajează, sau să susţină organizaţii ale lucrătorilor prin mijloace
financiare sau în alt fel, în scopul plasării acestor organizaţii sub
controlul celui care angajează sau al altei organizaţii a celor ce
angajează;
-

sindicatele beneficiază de protecţie constituţională, inclusiv

judiciară, împotriva acţiunilor discriminatorii, care urmăresc limitarea
libertăţii la asociere în sindicate şi activităţii lor, desfăşurate conform
statutului.
Din

definiţia

legală

a

noţiunii

de

sindicate,

se

desprind

următoarele trăsături caracteristice ale sindicatelor:
-

sindicatele se constituie în temeiul dreptului de asociere

consfinţit de Constituţie. Acest drept face parte din categoria drepturilor
fundamentale ale omului; în virtutea lui, orice salariat are dreptul de a
întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale
(art. 42 alin. 1 din Constituţia RM4);
-

sindicatele îşi desfăşoară activitatea în temeiul statutelor

proprii, cu condiţia de a fi corespunzătoare prevederilor legale;
-

sindicatele se constituie în scopul apărării drepturilor şi

intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi
individuale ale membrilor lor. Această trăsătură denotă faptul că
sindicatele nu se pot organiza pentru a urmări obiective politice.
Realizînd o imagine retrospectivă asupra rolului sindicatelor în
societate, menţionăm faptul că, în trecutul sovietic al ţării noastre,
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sindicatele erau privite ca unul dintre cele mai importante elemente ale
organizării politice a societăţii. În aceste condiţii, funcţia de apărare
socială era realizată de către structuri sindicale într-un regim limitat.
Preşedintele Federaţiei sindicatelor independente ale Rusiei M.V.
Şmakov5 consideră că, în prezent, în Federaţia Rusă, nu este posibilă
depolitizarea

activităţii

sindicatelor.

În

continuare,

M.V.

Şmakov

remarcă faptul că sindicatele nu pot fi privite ca organizaţii totalmente
apolitice, ce se preocupă numai de probleme economice, deoarece, o
astfel de atitudine limitează influenţa sindicatelor şi restrînge sfera lor
de activitate;
-

sindicatele sunt, prin natura lor juridică, subiecte ale

dreptului privat. Această concluzie se întemeiază pe faptul că sindicatele se pot constitui numai într-un mod liber. Reieşind din legislaţia civilă,
putem remarca faptul ele se raportă la categoria persoanelor juridice ce
au un scop nelucrativ (necomercial).

Libertatea sindicală

Libertatea de asociere, inclusiv exercitarea drepturilor sindicale,
face parte din categoria drepturilor civile şi politice, fiind un drept civil,
şi a drepturilor economice, sociale şi culturale, ca drept economic şi
social.
Ca drept civil, libertatea de asociere este reglementată în Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 şi în Pactul cu privire la
drepturile civile şi politice, iar ca drept economic şi social, în Pactul
omonim6.
Caracteristica libertăţii de asociere ca drept civil este realizată în
art. 22 din Pactul cu privire la drepturile civile şi politice. Astfel, la
punctul 1 se prevede că: „Orice persoană are dreptul de a se asocia în
mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate şi de a
adera la ele pentru ocrotirea intereselor sale”.
Limitele exercitării libertăţii de asociere sunt enunţate la punctul
2 din acest articol care recunoaşte statelor dreptul: a) de a impune
limitări determinate de apărarea securităţii naţionale, a securităţii
publice, ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea
publică sau dreptul şi libertăţile altora; b) de a impune restricţii legale
în exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate şi ai
poliţiei.
Ca drept economic şi social, libertatea de asociere include în sine
4 componente7: a) dreptul oricărei persoane de a forma, împreună cu
alte persoane, sindicate şi de a se afilia la un sindicat la alegerea sa.
Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restricţii decît cele
prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare într-o societate
democratică, în interesul securităţii naţionale sau al ordinii publice, ori
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pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora; b) dreptul sindicatelor de
a forma federaţii sau confederaţii naţionale şi dreptul acestora din urmă
de a forma organizaţii sindicale internaţionale şi de a se afilia la
acestea; c) dreptul sindicatelor de a-şi exercita liber activitatea; d)
dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei ţări.
În opinia autorului A. Ţiclea, libertatea sindicală garantează
fiecărui individ care desfăşoară o activitate profesională dreptul de a
constitui un sindicat sau de a adera la acesta, ca şi dreptul de a se
retrage dintr-un sindicat, sau de a nu adera la el8.
Libertatea sindicală se poate manifesta atît pe plan individual, cît
şi pe plan colectiv.
Pe plan individual, libertatea sindicală se manifestă în dreptul
recunoscut al oricărei persoane care exercită o profesie de a adera în
mod liber la un sindicat, de a se retrage cînd doreşte din sindicat, sau
de a nu adera la nici un sindicat. N. Voiculescu a concluzionat că
dreptul de asociere în sindicate este o premisă indispensabilă a
exercitării depline a libertăţii sindicale9.
Reieşind din legislaţia în vigoare, mai multe categorii de
persoane se pot sindicaliza. Printre acestea se numără: persoanele
încadrate în muncă; funcţionarii publici; persoanele care îşi exercită
profesiuni liberale (avocaţii, notarii) etc. Nici Codul muncii din 28 martie
2003, nici Legea sindicatelor nu limitează dreptul cetăţenilor la asociere
în sindicale.
În România, Legea sindicatelor nr. 54/200310 (art. 4) prevede că
nu se pot sindicaliza următoarele categorii de persoane: cele care deţin
funcţii de conducere; cele care deţin funcţii de demnitate publică;
magistraţii şi cadrele militare permanente.
Spre deosebire de libertatea sindicală individuală, libertatea
sindicală colectivă priveşte organizaţiile sindicale în întregul lor. În
acest sens, menţionăm faptul că, reieşind din dispoziţiile art. 5 alin. 1 al
Legii RM nr. 1129-XIV/2000, sindicatele sunt independente faţă de
autorităţile publice de toate nivelurile, de partidele politice, de
asociaţiile obşteşti, precum şi faţă de patroni; „sindicatul este în drept
de

sine

stătător

să-şi

elaboreze

şi

să-şi

aprobe

statutul

şi

regulamentele administrative, să-şi stabilească structura şi să-şi aleagă
independent reprezentanţii, să-şi formeze aparatul, să-şi desfăşoare
activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiuni” (art. 9 alin. 1 din
Legea RM nr. 1129-XIV/2000).
Prevederile legale invocate mai sus au o importanţă deosebit de
mare, dat fiind faptul că ele au menirea să evite constituirea şi
funcţionarea aşa-numitelor sindicate „galbene” aflate sub influenţa
angajatorilor şi care în activitatea lor promovează mai degrabă
interesele acestora şi nu ale salariaţilor11.
În

raporturile

dintre

diferite

sindicate,

libertatea

sindicală
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colectivă se manifestă sub semnul egalităţii în drepturi. În confirmarea
acestui fapt, putem invoca prevederile art. 5 alin. 2 din Legea RM nr.
1129-XIV/2000, potrivit cărora: „Sindicatele sunt egale în drepturi şi
pot să colaboreze cu orice centre sindicale, inclusiv din alte ţări, cu
organizaţii sindicale internaţionale, regionale şi cu alte organizaţii
similare”.

Sindicatul se întemeiază benevol, pe bază de interese comune

Regimul juridic al
sindicatelor

(profesie, ramură etc.) şi activează, de regulă, la întreprinderi, în

Întemeierea şi înregistrarea sindicatelor

tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală.

instituţii şi organizaţii, indiferent de forma juridică de organizare şi de
Angajatorul nu este în drept să împiedice asocierea persoanelor fizice în
sindicat.
Analizînd dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 1129-XIV/2000,
constatăm că legea oferă posibilitatea organizării sau înscrierii în
sindicate şi şomerilor, persoanelor care nu sunt angajate, precum şi
celor care exercită legal o activitate de muncă în mod individual.
Suntem, probabil, în prezenţa unei tehnici legislative defectuoase,
deoarece legiuitorul recurge la noţiuni imprecise (organizarea şi
înscrierea în sindicate) ce nu se întîlnesc în alte texte normative. Astfel,
Constituţia Republicii Moldova (art. 42 alin. 1) întrebuinţează, în acest
sens, noţiunile de întemeiere şi afiliere la sindicate.
Suntem de părere că persoanelor care nu sunt angajate şi
şomerilor trebuie să li se recunoască numai dreptul de asociere la
sindicate (nu şi de întemeiere a acestora).
Ar fi incorect să nu oficializăm argumentele de care s-a condus
legiuitorul nostru cînd a admis posibilitatea întemeierii şi asocierii în
sindicate a persoanelor neangajate şi a celor care exercită o activitate
de muncă în mod individual. Astfel, analizînd Amendamente şi
propuneri la proiectul Legii sindicatelor, concluzionăm că legiuitorul s-a
condus de următoarele: potrivit art. 42 din Constituţie, dreptul de a
întemeia sindicate este prevăzut pentru salariaţi. Însă, reieşind din
dispoziţiile art. 4 al Legii Supreme, dispoziţiile constituţionale privind
drepturile omului se interpretează şi se aplică în corespundere cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului12, cu pactele şi tratatele la
care Republica Moldova este parte. În urma analizei prevederilor art. 23
alin. 4 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, se poate constata
că orice persoană are dreptul de a întemeia şi a se afilia la sindicate
pentru apărarea intereselor sale.
Argumentele legiuitorului nostru nu şi-au găsit confirmarea în
instrumentele Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Astfel, în Convenţia
OIM nr. 87/1948 „Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la
organizaţie”13 se face dinstincţie între lucrători şi cei care angajează,
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între organizaţiile lucrătorilor şi organizaţiile celor ce angajează,
rezultînd, în mod evident, că în toate cazurile convenţia se referă la
persoane care îşi desfăşoară activitatea în temeiul raporturilor de
muncă.
În doctrina română14 s-a ilustrat că nu se pot sindicaliza
persoanele care nu exercită o activitate profesională: şomerii, pensionarii, studenţii şi elevii. În argumentarea acestei concluzii, autorii
români invocă faptul că scopul sindicatelor este acela de a apăra
drepturile prevăzute şi în contractele colective de muncă, precum şi de
a promova interesele profesionale, economice etc. ale membrilor lor.
Or, pensionarii, studenţii ş.a. nu sunt supuşi contractelor colective de
muncă şi nici nu au interese derivate din exercitarea unor profesii15.
Deşi Legea sindicatelor conţine multe inovaţii binevenite, totuşi
ea conţine şi unele lacune. Astfel, art. 15 alineatul 1 din legea nominalizată prevede că acei conducători ai unităţilor economice în care nu sau constituit organizaţii sindicale, nu pot fi membri ai comisiilor pentru
negocieri colective. Această condiţionare a includerii patronilor în
comisiile pentru negocieri colective în funcţie de constituirea organizaţiei sindicale primare contravine art. 42 din Constituţie şi art. 5 din
Carta Socială Europeană Revizuită16, potrivit căreia muncitorii şi patronii sunt în drept să constituie organizaţii la alegerea lor.
În doctrină se discută dacă o persoană poate fi, concomitent,
membră a două sau mai multe organizaţii sindicale. În opinia noastră,
acest

lucru este

posibil,

deoarece,

nici Legea sindicatelor,

nici

instrumentele internaţionale la care Republica Moldova este parte (Convenţia OIM nr. 87 „Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la
organizaţie”) nu prevăd, în acest sens, nici o restricţie. Cu toate
acestea, apreciem că libertatea sindicală a sindicaliştilor care îşi desfăşoară activitatea în alte unităţi urmează să fie restrînsă, deoarece, în
unele cazuri, aceasta poate atenta la confidenţialitatea activităţii angajatorului. Ca urmare, considerăm drept oportună consfinţirea, prin dispoziţiile statutelor organizaţiilor sindicale, a limitării (sau, chiar, a
interdicţiei) dublei apartenenţe la structuri sindicale distincte.
Dreptul de asociere a salariaţilor în sindicate este însoţit de un
drept de a refuza asocierea în cauză. Principiul este că nimeni nu poate
fi constrîns să facă parte sau nu, ori să se retragă sau nu dintr-un
sindicat17. Problema s-a pus în faţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului în două speţe: un medic belgian susţinea că obligaţia de a se
afilia la un Ordin al medicilor este contrară art. 11 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului din 4 noiembrie 195018; mai mulţi
lucrători britanici pe calea ferată atacă, în temeiul art. 11 din
Convenţie, licenţierea lor în virtutea unui acord impunînd apartenenţa
la un sindicat ca o condiţie de angajare19. Prima speţă a condus Curtea
Europeană a Drepturilor Omului la constatarea că nu există încălcare a
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art. 11 din Convenţie, deoarece Ordinul medicilor nu este sindicat. Iar
în al doilea caz, Curtea arată că deşi Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului nu conţine o regulă generală contra apartenenţei obligatorii, de
aici nu rezultă că a constrînge o persoană să se înscrie într-un sindicat
determinat coincide cu spiritul art. 11 din Convenţie. În cazul concret,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată violarea Convenţiei.

Baza sindicatelor este
organizaţia sindicală
primară.

În conformitate cu art. 8 alin. 2 din Legea nr. 1129-XIV/2000,
organizaţia sindicală primară se constituie din iniţiativa a cel puţin 3
persoane, considerate fondatori. În acest scop, fondatorii se întrunesc
la adunarea (conferinţa) constituantă a organizaţiei sindicale la care: se
adoptă hotărîrea de constituire a organizaţiei sindicale; se aleg
organele şi/sau persoanele de conducere: comitetul (biroul) sindical,
comisia

de

cenzori,

preşedintele

(vice-preşedintele)

organizaţiei

sindicale; se adoptă hotărîrea de afiliere la federaţia (confederaţia)
sindicală deja existentă.
Se cere menţionat că organizaţia sindicală primară nou-creată
trebuie să se afilieze la o federaţie sau confederaţie sindicală deja
existentă. Această concluzie se întemeiază pe dispoziţiile art. 10 alin. 5
din Legea sindicatelor potrivit cărora, organizaţia sindicală primară
dobîndeste drepturi şi obligaţii de persoană juridică potrivit statutelor
centrelor sindicale naţional-ramurale sau naţional-interramurale înregistrate.
În calitate de exemplu, invocăm dispoziţiile art. 73 ale Statutului
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie din
Republica Moldova „Agroindsind”20, care reglementează procedura de
afiliere a sindicatelor la federaţia sindicală în cauză. Pentru dobîndirea
de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul special al
membrilor-fondatori ai sindicatului, trebuie să înainteze o cerere de
afiliere pe numele Federaţiei „Agroindsind” cu avizul uniunii teritoriale.
La cererea de afiliere a sindicatului se anexează originalul şi două copii
ale următoarelor documente: procesul-verbal de constituire a sindicatului; lista membrilor din organul de conducere al sindicatului cu
indicarea funcţiei, domiciliului şi telefonului.
În Republica Moldova, predomină opinia potrivit căreia, prin
afilierea la o federaţie (confederaţie) sindicală, organizaţia sindicală
nou-creată va beneficia de mai multe avantaje, cum ar fi21:
- va primi, la solicitare, ajutorul necesar pentru elaborarea şi
negocierea contractului colectiv de muncă, precum şi altă asistenţă
(juridică, informaţional-metodică etc.), din partea federaţiei sindicale
respective;
- prin intermediul organelor de conducere ale federaţiei sindicale,
va putea operativ să facă demersuri către organele puterii de stat,
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forurile internaţionale abilitate în domeniul apărării drepturilor de
muncă şi sociale ale salariaţilor;
- va obţine sprijin şi solidaritate sindicală în cazul desfăşurării
unor acţiuni de protest etc.
Dispoziţiile legale, ce ţin de obligativitatea afilierii organizaţiei
sindicale primare la o federaţie (confederaţie) sindicală, pot fi supuse
unei critici vehemente. Astfel, legiuitorul procedează într-un mod
inconsecvent, menţionînd, pe de o parte, că, potrivit art. 8 alin. 4 al
Legii sindicatelor, „sindicatele se pot asocia în centre sindicale ramurale
sau interramurale teritoriale...”, iar, pe de altă parte, condiţionînd
dobîndirea personalităţii juridice de afilierea la structuri sindicale
ierarhic superioare (art. 10 alin. 5 din Legea citată mai sus).
În acelaşi timp, este necesar a releva faptul că dispoziţiile art. 10
alin. 5 din Legea sindicatelor încalcă principiul egalităţii în drepturi a
sindicatelor,

deoarece,

legiuitorul,

obligînd

organizaţiile

sindicale

primare şi centrele sindicale teritoriale să se afilieze la o federaţie
sindicală, pune în pericol independenţa (autonomia) acestor structuri
sindicale.
Din analiza prevederilor Legii patronatelor (nr. 976-XIV/2000)22
concluzionăm

că, spre deosebire

de mişcarea sindicală, dreptul

patronilor la asociere (la constituirea asociaţiilor patronale) nu cunoaşte
condiţionări de tipul obligativităţii asocierii la o federaţie sau confederaţie patronală.
Ţinem să menţionăm faptul că structurile sindicaliste la nivel
naţional (de tip federaţie sau confederaţie sindicală) se întemeiază prin
parcurgerea anumitor etape. Prima dintre ele se referă la elaborarea
proiectului de statut şi aprobarea acestuia la adunarea generală a
membrilor fondatori. A doua priveşte înregistrarea sindicatului în
calitate de persoană juridică.
Cele mai multe dificultăţi se întîlnesc la elaborarea şi redactarea
statutului federaţiei sau confederaţiei sindicale, prin care se stabileşte
modul de constituire, structura organizaţională şi funcţionarea sindicatului respectiv, care apoi se supune votului adunării de constituire.
Potrivit art. 9 alin. 3 al Legii nr. 1129-XIV/2000, statutul
sindicatului va cuprinde prevederi cel puţin cu privire la: a) denumirea
şi sediul sindicatului; b) scopurile şi sarcinile sindicatului, metodele şi
formele de realizare a lor; c) modul în care se dobîndeşte şi încetează
calitatea de membru al sindicatului; d) drepturile

şi obligaţiile

membrilor de sindicat; e) cuantumul cotizaţiilor şi modul lor de
încasare; f) denumirea organelor de conducere, modul lor de alegere şi
de revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor; g) condiţiile de
deliberare a adunărilor, conferinţelor, congreselor pentru adoptarea
statutului, modificarea lui şi adoptarea altor hotărîri; h) structura
organizaţională, modalitatea comasării, aderării, divizării sau dizolvării

11

sindicatului, precum şi a distribuirii, transmiterii ori lichidării patrimoniului lui; i) modalitatea asocierii în centre sindicale sub formă de
federaţii, confederaţii.
Statutul

sindicatului

nu

poate

conţine

prevederi

contrare

Constituţiei şi Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000.
Conform art. 10 alin. 1 al Legii nr. 1129-XIV/2000, calitatea de
persoană juridică a sindicatului la nivel naţional-ramural şi naţionalinterramural apare din momentul înregistrării lui de către Ministerul
Justiţiei.
Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:
a) cererea, semnată de conducătorul organului sindical;
b) copia statutului, în două exemplare;
c) hotărîrea adunării (conferinţei, congresului) privind întemeierea sindicatului.
Ministerul Justiţiei este obligat să adopte, în termen de o lună de
la data prezentării documentelor specificate mai sus, decizia de a
înregistra sindicatul şi de a elibera certificatul de înregistrare de stat,
sau, de a refuza înregistrarea, argumentînd decizia dată.
Neînregistrarea sindicatului în termenul stabilit sau refuzul de a
înregistra din motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate
fi contestat în instanţa de judecată în modul prevăzut de Legea
contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 200023.
Referitor la cerinţele legale ce ţin de înregistrarea sindicatelor, se
cere relevat faptul că ele nu depăşesc şi nu intră în conflict cu
prevederile art. 5 al Cartei Sociale Europene Revizuite. Astfel, în Repere
practice

privind

aplicarea

Cartei

Sociale

Europene

Revizuite

şi

elaborarea Rapoartelor Naţionale24 se menţionează că înregistrarea
obligatorie nu lezează dreptul sindical cu condiţia că: a) există protecţia
cuvenită contra abuzului de putere, în cazul refuzului de a înregistra
sindicatul; b) taxa de înregistrare este rezonabilă; c) exigenţele privind
numărul minim de membri nu sunt abuzive.

Consecinţele personalităţii
juridice ale sindicatului

În calitate de persoană juridică, sindicatul dispune de un
patrimoniu, are dreptul de a contracta şi de a figura în justiţie în
calitate de reclamant sau pîrît, este responsabil pentru actele sale licite
şi ilicite.
Sindicatul este titularul unui patrimoniu. Reieşind din prevederile
art. 25 alin. 2 al Legii nr. 1129-XIV/2000, patrimoniul sindicatelor
include: întreprinderi, terenuri, clădiri de producţie şi nelegate de
producţie, instalaţii, instituţii balneo-sanatoriale, turistice, sportive şi
alte instituţii de întremare, instituţii de culturalizare, ştiinţifice şi de
învăţămînt, fond locativ, bănci, tipografii, edituri, valori mobiliare,
utilaj, inventar şi alte bunuri.
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Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi
naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv
de autorităţile publice, fără acordul proprietarului.
Subiecţi ai dreptului de proprietate al sindicatelor sunt organizaţiile sindicale şi asociaţiile acestora, care au statut de persoană
juridică. Persoana fizică, membru al organizaţiei sindicale, nu are drept
de proprietate asupra cotei din patrimoniul sindicatelor.
O

altă consecinţă

a personalităţii juridice este aceea

că

sindicatele pot încheia diferite contracte, convenţii sau acorduri cu alte
persoane juridice şi cu persoane fizice. Cel mai important dintre ele
este contractul colectiv de muncă, încheiat în urma negocierii condiţiilor
de muncă, în corespundere cu prevederile art.art. 26-41 din Codul
muncii al Republicii Moldova.
Sindicatul poate figura ca reclamant sau pîrît în faţa oricărei
instanţe de judecată. De asemenea, sindicatul poate intenta o acţiune
civilă în vederea apărării drepturilor şi intereselor membrilor săi şi ale
altor persoane în temeiul art. 73 din Codul de procedură civilă25 al RM
şi art. 21 din Legea nr. 1129-XIV/2000. Ca o concretizare la cele
expuse mai sus, vom remarca faptul că sindicatul poate adresa în judecată cerere în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrului
său numai în temeiul cererii scrise a acestuia.
Ca orice persoană juridică, sindicatul are organe proprii de
conducere, care acţionează în numele său. Responsabilitatea sindicatului poate fi contractuală (de exemplu, în cazul nerespectării contractului colectiv de muncă) sau delictuală (de exemplu, în cazul unei greve
organizate în mod ilegal).
În doctrina juridică26 s-a discutat în privinţa unor aspecte ce ţin
de răspunderea juridică a sindicatului pentru declanşarea unei greve în
mod ilegal. Codul muncii (art. 370 alin. 2) prevede, în acest sens, că
instanţa de judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga
organizatorii grevei (sindicatul) să repare prejudiciul material şi cel
moral cauzate, conform Codului muncii şi altor acte normative în
vigoare.
Nu suntem de acord cu legiuitorul care concepe răspunderea
persoanelor vinovate de organizarea şi declanşarea grevei ilegale drept
una de natură materială (de dreptul muncii). Ea nu poate fi o
răspundere materială, deoarece paguba adusă unităţii nu are legătură
cu munca acelor persoane, ci cu inactivitatea lor. În afară de aceasta,
sindicatul (organizatorul grevei de cele mai multe ori) nu se află în
raporturi de muncă cu angajatorul, iar reprezentanţii salariaţilor nu
organizează şi nu conduc acea acţiune revendicativă în temeiul
contractelor lor individuale de muncă.
Concluzionăm că organizatorii grevei, declarate sau organizate în
mod nelegitim, suportă răspunderea civilă delictuală. Deci, dreptul an-
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gajatorului la despăgubiri în cazul încetării colective a lucrului se întemeiază pe dispoziţiile art. 1398 din Codul civil al Republicii Moldova27.

Drepturile de bază
ale sindicatelor

După cum rezultă din prevederile articolelor 1 şi 12 ale Legii
nr.1129-XIV/2000, sindicatul reprezintă şi apără drepturile şi interesele
profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale
membrilor săi în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele
judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor
acestora.
În opinia

autorului V.

Dorneanu28

se disting

următoarele

categorii de activităţi ale sindicatelor:
a)

participarea sindicatelor la parteneriatul social şi la nego-

cierile colective;
b)

participarea

sindicatelor

la

încheierea

şi

executarea

contractelor colective şi convenţiilor colective de muncă;
c)

participarea sindicatelor la desfăşurarea unor acţiuni de

protest şi revendicative;
d)

participarea sindicatelor în cadrul unităţilor de bază la

reglementarea

unor

probleme

de

muncă,

inclusiv

de

domeniul

organizării şi disciplinei muncii;
e)

organizarea unor acţiuni şi activităţi în favoarea membrilor

lor decurgînd din calitatea sindicatului de persoană juridică.
Referindu-ne la legislaţia naţională, menţionăm faptul că, pentru
îndeplinirea obiectivului lor, apărarea şi reprezentarea intereselor
membrilor lor, sindicatele beneficiază de o gamă largă de drepturi
expuse în Capitolul III al Legii nr. 1129-XIV/2000.
Astfel, art. 13 al Legii nominalizate mai sus prevede că
sindicatele au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la administrarea
treburilor publice, la formarea politicii sociale şi economice a statului,
politicii în domeniul muncii. Acest drept al sindicatelor se realizează, în
special, prin participarea lor la activitatea Consiliului Economic pe lîngă
Prim-ministru.
Consiliul Economic este instituit pe lîngă Prim-ministru în
calitate de organ consultativ în vederea asigurării monitorizării, corelării
şi perfecţionării politicii guvernamentale de reformă şi dezvoltare socialeconomică.
Reieşind din prevederile Regulamentului Consiliului Economic pe
lîngă Prim-ministru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1471 din
09.12.200329, membrii Consiliului şi preşedintele acestuia sunt numiţi
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de Guvern şi sunt reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor şi altor
asociaţii profesionale, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, mediului
de afaceri, Camerei de Comerţ şi Industrie, structurilor societăţii civile.
Printre atribuţiile de bază ale Consiliului Economic pe lîngă Primministru se regăsesc cele privind: a) analiza concepţiilor, strategiilor şi
programelor de dezvoltare social-economică, elaborate de ministere,
departamente, alte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii de
stat, care urmează a fi aprobate de către Guvern şi prezentarea notelor
informative care includ comentariile, obiecţiile şi propunerile respective;
b) iniţierea propunerilor asupra politicilor de dezvoltare social-economică, avizarea programelor de investiţii publice elaborate de ministere
şi de alte autorităţi ale administraţiei publice; c) examinarea şi
propunerea de soluţii pentru problemele economice şi sociale stringente
ale statului.
De asemenea, sindicatele sunt în drept să participe la elaborarea
proiectelor de programe privind dezvoltarea social-economică, proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul remunerării muncii,
asigurării sociale, formării preţurilor, ocrotirii sănătăţii şi în alte domenii
ce ţin de munca şi dezvoltarea social-economică. În autorităţile publice,
sindicatul îşi realizează acest drept prin organele sale de nivelul
respectiv.
În vederea realizării efective a dreptului sindicatelor de a
participa la elaborarea proiectelor de programe social-economice şi de
acte juridice, autorităţilor publice le revine obligaţia de a trimite
proiectele

de

programe

şi

de

acte

juridice

organelor

sindicale

respective, solicitînd, în termen de cel mult 30 de zile, avizele sau
propunerile acestora. Neprezentarea avizelor sau propunerilor în
termenul indicat se consideră refuz al sindicatului de a-şi exercita
dreptul la exprimarea opiniei.
Referindu-ne la acelaşi compartiment, menţionăm că sindicatele
sunt în drept să participe la examinarea de către autorităţile publice a
avizelor şi propunerilor lor indicate anterior. În cazul respingerii sau
acceptării parţiale a propunerilor sindicatului, autoritatea respectivă îl
informează în scris despre aceasta, argumentîndu-şi poziţia.
Codul muncii al Republicii Moldova, prin reglementările sale din
Capitolele IV-V ale Titlului II, consacră rolul esenţial al sindicatelor la
negocierea şi încheierea contractelor şi convenţiilor colective de muncă.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din CM RM,
contractul colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în formă
scrisă între salariaţi şi angajator de către reprezentanţii acestora.
Contractul pe care îl analizăm este colectiv, datorită, în primul
rînd, sferei de persoane asupra căreia îşi produce efectele. Ele se extind
asupra tuturor salariaţilor din unitate, indiferent de data angajării lor
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sau dacă s-au afiliat sau nu la o organizaţie sindicală din unitate.
Această extindere reprezintă o excepţie de la principiul relativităţii
efectelor contractului.
Prin convenţia colectivă se înţelege acel act juridic care stabileşte
principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a
raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se
încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial şi ramural în limitele competenţei lor.
Reieşind din conţinutul art. 30 alin. 2 şi al art. 35 din CM RM,
încheierea atît a contractelor colective, cît şi a convenţiilor colective nu
este obligatorie, adică reprezintă o facultate pentru partenerii sociali.
Această constatare are şi un argument de drept comparat: în Franţa,
de exemplu, există obligaţia de a negocia, dar nu există obligaţia şi de
a încheia convenţia colectivă.
Prin prisma celor menţionate şi conducîndu-ne de necesitatea
sporirii rolului reglementărilor locale, considerăm că legiuitorul trebuie
să introducă obligativitatea negocierii colective a contractelor colective
de muncă. Sigur că această obligativitate este valabilă numai pentru
negocierea, nu şi pentru încheierea contractului colectiv de muncă. Din
cele relatate rezultă că, atunci cînd părţile ajung la un acord de voinţă
se încheie contractul, în caz contrar, deşi are loc negocierea, contractul
colectiv nu se încheie.
Aşa cum rezultă din prevederile art. 26-29 din CM al RM,
reprezentanţii salariaţilor şi ai angajatorilor sunt

participanţii la

negocierile colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă
sau a convenţiei colective. Reprezentanţii salariaţilor participă după
cum urmează:
a) la nivel de unitate, de către organizaţia sindicală legal
constituită, iar în unităţile în care nu sunt organizate sindicate,
reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi de aceştia prin vot secret, pe liste;
b) la nivelul teritoriului şi al ramurilor de activitate, de către
organizaţiile sindicale teritoriale şi de ramură, legal constituite şi
reprezentative;
c) la nivel naţional, de către organizaţiile sindicale de tip
federaţie (confederaţie).
Reprezentanţii părţilor cărora li s-a transmis propunerea în formă
scrisă de începere a negocierilor colective sunt obligaţi să purceadă la
acestea în decurs de 7 zile calendaristice de la data avizării. Această
procedură este valabilă atît în cazul în care la unitate se elaborează,
pentru prima dată, contractul colectiv, cît şi în cazul în care părţile
recurg la renegocierea contractului colectiv.
Participanţii la negocierile colective sunt liberi în alegerea chestiunilor ce vor constitui obiectul de reglementare al contractelor colective
de muncă şi al convenţiilor colective. Dar, înainte de a determina
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aceste chestiuni, părţile, reieşind din prevederile art. 27 alin. 6 din CM,
sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru
desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din
momentul

solicitării.

Participanţii

la

negocierile

colective

şi alte

persoane implicate în negocierile colective nu au dreptul de a destăinui
informaţia, care constituie secret de stat sau comercial şi poartă
răspundere pentru aceasta conform legislaţiei în vigoare.
Negocierile colective în numele părţilor le efectuează organul
împuternicit de părţi, format dintr-un număr egal de reprezentanţi ai
acestora. La prima şedinţă a acestui organ, părţile stabilesc, pe de o
parte, informaţiile pe care patronul trebuie să le furnizeze organizaţiei
sindicale primare sau reprezentanţilor salariaţilor, iar pe de altă parte,
locul şi calendarul următoarelor şedinţe, necesare perfectării contractului colectiv.
Reieşind din prevederile art. 40 din CM, contractele colective de
muncă se depun, în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării,
pentru înregistrare la inspectoratul teritorial de muncă.
Referitor la convenţiile colective, se impune o precizare: convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial se depun, în termen de 7 zile
calendaristice de la data semnării, pentru înregistrare la Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale. În aceste cazuri, importanţa înregistrării
este deosebită, pentru că de la această dată convenţiile colective devin
aplicabile.
Convenţia colectivă de nivel naţional nu este supusă înregistrării.
Suplimentar, precizăm că această convenţie intră în vigoare la data
publicării ei în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Materia normativă a înregistrării contractului şi convenţiei
colective conduce la următoarea discuţie: înregistrarea contractului şi
convenţiei colective este o formalitate sau o anumită verificare a
legalităţii acestora? Considerăm că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
al RM şi, în cazul contractelor colective de muncă, inspectoratele
teritoriale de muncă au obligaţia de a efectua verificările necesare şi de
a

realiza

înregistrarea

numai

dacă

sunt

îndeplinite

prevederile

realizării

contractelor

capitolelor IV-V ale titlului II din Codului muncii.
Sindicatele

exercită

controlul

asupra

colective de muncă şi au dreptul de a cere destituirea funcţionarilor
vinovaţi de încălcarea legislaţiei în acest domeniu. Însă, se cere
menţionat faptul că sindicatele exercită, în acest caz, un control ce
poartă un caracter obştesc. Din analiza art. 41 alin. 1 din CM, rezultă că
controlul de stat în domeniul enunţat mai sus poate fi exercitat doar de
Inspecţia Muncii.
Considerăm

că,

în

vederea

soluţionării

operative

a

unor

divergenţe legate de executarea actelor juridice nominalizate, este util
ca în conţinutul contractului colectiv de muncă şi al convenţiei colective

17

să fie inserată clauza prin care să fie instituită o comisie paritară pentru
rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea lor.
În domeniul apărării dreptului membrilor de sindicat la muncă,
sindicatele participă la elaborarea politicii de stat privind utilizarea forţei
de muncă, propun măsuri de protecţie socială a persoanelor disponibilizate de la unităţi, exercită controlul obştesc asupra respectării legislaţiei cu privire la utilizarea forţei de muncă.
Lichidarea, reorganizarea unităţii sau schimbarea formei de
proprietate, întreruperea totală sau parţială a procesului de producţie
din iniţiativa patronului, fapte ce conduc la reducerea în masă a
locurilor de muncă sau la înrăutăţirea condiţiilor de muncă, pot fi
efectuate doar cu condiţia informării, cu cel puţin 3 luni înainte, a
sindicatului din ramura respectivă şi a iniţierii negocierilor colective în
vederea respectării drepturilor şi intereselor lucrătorilor.
Sindicatele participă la elaborarea politicii de stat în domeniul
protecţiei muncii şi protecţiei mediului înconjurător, la elaborarea
programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă a lucrătorilor,
efectuează controlul obştesc asupra îndeplinirii la timp a acţiunilor
programate în acest domeniu etc.
În conformitate cu art. 17 alin. 3 al Legii nr. 1129-XIV/2000,
sindicatele efectuează controlul obştesc asupra stării protecţiei muncii şi
a

mediului

înconjurător

prin

intermediul

organelor

lor

elective,

inspectoratului tehnic al protecţiei muncii şi împuterniciţilor pentru
protecţia muncii, care acţionează în baza regulamentelor aprobate de
centrele sindicale corespunzătoare. În acest scop, ele sunt în drept:
a)

să

viziteze

şi

să

revizuiască

nestingherit

unităţile

şi

subunităţile lor, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de
proprietate, pentru a determina corespunderea condiţiilor de muncă
cerinţelor de protecţie a muncii;
b)

să

prezinte

angajatorului

propuneri,

obligatorii

pentru

examinare, cu formularea de sugestii privind eliminarea neajunsurilor
depistate;
c) să participe la activitatea comisiilor pentru primirea în
exploatare a obiectelor de producţie, la cercetarea accidentelor de
muncă;
d) să apere interesele membrilor de sindicat în problemele ce ţin
de protecţia muncii, de acordarea înlesnirilor, compensaţiilor şi altor
garanţii sociale în legătură cu influenţa asupra celor ce muncesc a
factorilor de producţie şi ecologici nocivi.
În prezent, cele mai multe atribuţii în sfera protecţiei muncii în
cadrul unităţii îi revin comitetului pentru protecţia muncii, care se
constituie

şi

îşi

desfăşoară

activitatea

conform

dispoziţiilor

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor
pentru protecţia muncii (nr. 18 din 1 aprilie 2004)30. Acest comitet se
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constituie pe principiul de paritate din împuterniciţi pentru protecţia
muncii ai angajatorilor şi împuterniciţi pentru protecţia muncii ai
salariaţilor sau ai sindicatelor.
În desfăşurarea activităţii sale, comitetul pentru protecţia muncii
este în drept: să solicite şi să examineze rapoartele anuale privind
protecţia muncii, prezentate de angajator; să participe la elaborarea
proiectelor de instrucţiuni de protecţie a muncii; să inspecteze locurile
de muncă; să analizeze cauzele accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale şi să propună măsuri de prevenire a unor evenimente
similare etc.
În cazul depistării la unităţi a încălcării cerinţelor de protecţie a
muncii, tăinuirii accidentelor de muncă şi a cazurilor de îmbolnăviri
profesionale ori a cercetării neobiective a acestor fapte, sindicatul poate
cere conducătorilor unităţilor vizate sau autorităţilor publice competente, luarea urgentă a măsurilor şi atragerea persoanelor vinovate la
răspundere.
În cazul periclitării vieţii sau sănătăţii lucrătorilor, sindicatul este
în drept să ceară întreruperea lucrărilor şi suspendarea deciziilor
angajatorului contrare legislaţiei cu privire la protecţia muncii. În acest
caz, angajatorul este obligat să examineze cerinţele sindicatului şi să-l
informeze în scris despre decizia luată.
În domeniul protecţiei sociale a lucrătorilor, sindicatele contribuie
la dezvoltarea economiei cu orientare socială; participă la elaborarea
programelor

sociale

în

vederea

îmbunătăţirii

ocrotirii

sănătăţii,

asistenţei sociale, creării condiţiilor care să asigure o viaţă decentă şi
dezvoltarea liberă a personalităţii, la realizarea măsurilor de protecţie
socială a lucrătorilor; participă la determinarea criteriilor de bază ale
nivelului de trai, efectuează controlul obştesc al respectării legislaţiei în
domeniile menţionate.
Conform art. 18 alin. 3 al Legii nr. 1129-XIV/2000, sindicatele
participă la organizarea tratamentului balneo-sanatorial al salariaţilor,
odihnei copiilor şi adulţilor, activităţii şcolilor de educaţie fizică şi sport
pentru

copii,

valorificînd

mijloacele

proprii,

mijloacele

bugetului

asigurărilor sociale de stat, patronilor, autorităţilor publice şi alte
mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în
vigoare.
Sindicatele, în conformitate cu legislaţia, efectuează controlul
obştesc asupra respectării legislaţiei muncii şi locative în unităţi,
precum şi asupra respectării actelor normative cu privire la privatizare.
Sindicatele participă, de asemenea, la soluţionarea conflictelor
colective de muncă în problemele legate de interesele profesionale,
economice,

de

muncă

şi

sociale,

de

încheierea

şi

îndeplinirea

contractelor colective de muncă, de stabilirea unor noi condiţii de
muncă şi de trai sau schimbarea celor existente.
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Domeniul

soluţionării

conflictelor colective

de

muncă

este

reglementat în Capitolul III al Titlului XII din CM al RM. Potrivit art. 357
din CM, prin conflicte colective de muncă se înţeleg divergenţele nesoluţionate dintre salariaţi (reprezentanţii lor) şi angajatori (reprezentanţii
lor) privind stabilirea şi modificarea condiţiilor de muncă (inclusiv a
salariului), privind purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea şi executarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor
colective, privind refuzul angajatorului de a lua în considerare poziţia
reprezentanţilor salariaţilor în procesul adoptării, în cadrul unităţii, a
actelor juridice ce conţin norme ale dreptului muncii, precum şi
divergenţele referitoare la interesele economice, sociale, profesionale şi
culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între partenerii
sociali.
Părţile conflictului colectiv de muncă sunt unitatea (angajatorul)
şi, respectiv, salariaţii ei.
În conflictele colective de muncă, salariaţii sunt reprezentaţi de
sindicate. Numai în cazul în care în unităţi nu este constituită o
organizaţie sindicală primară sau dacă nu toţi salariaţii sunt membri de
sindicat, în vederea soluţionării conflictului colectiv de muncă, salariaţii
îşi vor alege reprezentanţii lor în condiţiile prevăzute de art. 21 din CM
al RM.
Articolele 357-361 din CM al RM reglementează încercarea de
conciliere a conflictelor colective de muncă şi nu însăşi soluţionarea lor
în mod obligatoriu. Totodată, ţinem să menţionăm că Codul muncii
stabileşte o consecutivitate obligatorie de tranşare a conflictului colectiv
de muncă. În consecinţă, în cazul în care se trece direct la încetarea
colectivă şi voluntară a lucrului (grevă), fără respectarea obligaţiei de a
se parcurge toate procedurile de conciliere, greva respectivă va fi
recunoscută drept nelegitimă.
Se cere menţionat că legislaţia muncii interzice unor categorii de
salariaţi să participe la grevă. Astfel, potrivit art. 369 alin. 2 din CM, nu
pot participa la grevă: a) personalul medico-sanitar din spitale şi
serviciile de asistenţă medicală urgentă; b) salariaţii din sistemele de
alimentare cu energie şi apă; c) salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; d) salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian; e) persoanele
cu funcţii de răspundere din autorităţile publice centrale; f) colaboratorii
organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept şi securitatea
statului, judecătorii instanţelor judecătoreşti, salariaţii din unităţile
militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate; g) salariaţii din
unităţile cu flux continuu; h) salariaţii din unităţile care fabrică
producţie pentru necesităţile de apărare a ţării.
Dispoziţiile art. 369 alin. 2 din CM au fost concretizate în
Hotărîrea Guvernului RM nr. 656 din 11 iunie 2004, care a aprobat
Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu
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pot participa la grevă31. De exemplu, la categoria de servicii şi de
funcţii ce nu-le permit salariaţilor de a participa la grevă se raportă: toţi
colaboratorii

Serviciului de

Informaţii

şi

Securitate; colaboratorii

Departamentului Vamal, care deţin grade speciale; din aparatul
administraţiei publice centrale (ministerele, departamentele) – conducătorul, adjuncţii, şefii de departamente, direcţii; toţi salariaţii din
unităţile din sistemul de telecomunicaţii etc.
În cazul în care într-un conflict colectiv de muncă au fost
implicaţi salariaţii menţionaţi în alineatul precedent, conflictul în cauză
urmează să fie soluţionat de organele de jurisdicţie a muncii.
În ceea ce priveşte modul de declarare a grevei, organizaţiile
sindicale urmează să respecte trei cerinţe înaintate de lege:
1) greva poate fi declarată numai dacă în prealabil au fost
epuizate toate căile de soluţionare a conflictului colectiv de muncă în
cadrul procedurii de conciliere prevăzute de Codul muncii;
2) momentul declanşării grevei trebuie să fie adus la cunoştinţa
angajatorului de către organizaţia sindicală cu 48 de ore înainte;
3) dacă greva urmează să fie desfăşurată în locuri publice (adică,
în afara teritoriului unităţii), organizaţia sindicală trebuie să se conducă
de prevederile Legii RM nr. 560-XIII/1995 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea întrunirilor32. Aşadar, este necesară obţinerea autorizaţiei
prealabile din partea primăriei localităţii.
În conformitate cu art. 21 alin. 3 al Legii nr. 1129-XIV/2000,
sindicatele creează, în conformitate cu legislaţia, servicii juridice pentru
reprezentarea drepturilor şi intereselor membrilor lor în autorităţile
publice, inclusiv în autorităţile judecătoreşti şi în alte autorităţi. Modul
de activitate a unor astfel de servicii este prevăzut în statutele (regulamentele) lor, aprobate de organul sindical respectiv.
În

vederea

apărării

drepturilor

membrilor

de

sindicat

şi

drepturilor sindicatelor, protejării de samavolnicia patronilor, influenţei
asupra autorităţilor publice pentru promovarea unei politici socialeconomice ce ar corespunde intereselor lucrătorilor, organul sindical, de
sine

stătător

sau

la

decizia

membrilor

sindicatului

respectiv,

organizează şi desfăşoară, în modul stabilit de Legea RM cu privire la
organizarea şi desfăşurarea întrunirilor: mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni, pichetări, greve şi alte acţiuni, folosindu-le drept
formă de luptă pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, majorarea
salariului, reducerea şomajului, întărirea solidarităţii salariaţilor în lupta
pentru drepturile şi interesele lor profesionale, economice, de muncă şi
sociale.
Articolul 23 din Legea nr. 1129-XIV/2000 consfinţeşte dreptul
sindicatelor la informaţie, adică, sindicatele sunt în drept să primească
gratuit informaţie de la autorităţile administraţiei publice, patroni şi
asociaţiile lor în probleme ce ţin de muncă, salariu, şomaj, dezvoltarea
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social-economică, starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă
socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul locativ etc.
Codul muncii din 28 martie 2003 conţine o inovaţie normativă
importantă – Capitolul VI al Titlului II din Codul muncii recurge la
reglementarea participării salariaţilor la administrarea unităţii.
Dreptul salariaţilor la administrarea unităţii se realizează, de
regulă, prin intermediul organizaţiilor reprezentative (organizaţiilor sindicale primare) în corespundere cu actele normative, documentele de
constituire ale unităţii şi cu contractul colectiv de muncă.
Reieşind din prevederile art. 42 alin. 2 din CM RM, participarea
salariaţilor la administrarea unităţii poate fi realizată prin: participarea
la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate în
domeniul social-economic; solicitarea opiniei reprezentanţilor salariaţilor în problemele ce ţin de drepturile şi interesele colectivului de
muncă; colaborarea cu angajatorul în cadrul parteneriatului social; alte
forme care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Considerăm că denumirea Capitolului VI din Titlul II al CM RM nu
corespunde întru totul conţinutului său normativ, deoarece legiuitorul
recurge la reglementarea implicării salariaţilor în luarea deciziilor în
cadrul unităţii.
Întrucît reglementările

naţionale

cu privire

la

participarea

salariaţilor în administrarea unităţii prezintă un caracter novator,
credem că cunoaşterea dispoziţiilor în materie din unele state europene
prezintă un interes sporit.
În Germania, participarea salariaţilor este reglementată prin
Legile Federale din 21 mai 1951 şi 4 mai 1976 referitoare la
cogestiunea salariaţilor în consiliile

de supraveghere

(Mitbestim-
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mungsgesetz) . Aceste legi prevăd posibilitatea prezenţei reprezentanţilor salariaţilor în consiliile de supraveghere ale întreprinderilor,
precum şi mecanismul constituirii consiliilor de întreprindere care au
importante competenţe de codecizie referitoare la structura unităţii,
organizarea activităţii, angajarea personalului etc. Referindu-ne la
structura consiliului de întreprindere, trebuie să menţionăm că acesta
este constituit numai din reprezentanţi ai salariaţilor, conducătorul
nefăcînd parte din el. Cogestiunea întreprinderii se manifestă prin
dreptul de veto de care dispune consiliul de întreprindere în ceea ce
priveşte deciziile referitoare la angajarea şi concedierea salariaţilor,
concedierea colectivă, sistarea activităţii.
Spre deosebire de Germania, în Belgia, consiliul de întreprindere
are un rol consultativ în ceea ce priveşte luarea deciziilor majore, dar
are competenţe de decizie în domeniul social. Consiliul se prezintă ca
un organism în a cărui competenţă intră informarea şi avizul. Astfel,
informaţiile ce trebuie prezentate consiliului de întreprindere înainte ca
decizia conducătorului întreprinderii să devină publică se referă la două
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domenii:

situaţia

locurilor

de

muncă

şi

situaţia

economică

şi

34

financiară . De asemenea, consiliul de întreprindere are atribuţii în
domeniul avizării şi formulării de sugestii şi obiecţii cu privire la criteriile
generale de angajare şi de concediere, chestiunile de ordin economic,
condiţiile de muncă etc.

Garanţiile activităţii
sindicatelor

Garanţiile activităţii sindicatelor sunt mijloacele statale de drept,
care ocrotesc drepturile sindicatelor împotriva încălcărilor din partea
angajatorilor (unităţilor) şi autorităţilor publice. Mijloacele statale
menţionate mai sus oferă sindicatelor posibilitatea de a-şi exercita
împuternicirile lor fără piedici35.
În conformitate cu art. 1 din Convenţia OIM nr. 98/1949 privind
aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor
colective36, muncitorii trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată
împotriva oricăror acte de discriminare care tind să prejudicieze
libertatea sindicală în materie de angajare. O asemenea protecţie
trebuie să se aplice, mai ales, în ceea ce priveşte actele care au drept
scop: a) să subordoneze angajarea unui muncitor condiţiei de a nu se
afilia la un sindicat sau de a înceta să facă parte dintr-un sindicat; b) să
concedieze un muncitor sau să i se aducă prejudicii prin oricare alte
mijloace din cauza afilierii sale sindicale sau participării sale la activităţi
sindicale în afara orelor de muncă sau, cu consimţămîntul patronului, în
timpul orelor de muncă.
În sistemul garanţiilor activităţii sindicatelor se includ: a)
garanţiile patrimoniale; b) garanţiile personale; c) obligaţiile unităţilor
privind

asigurarea

condiţiilor

pentru

activitatea

sindicatelor;

d)

răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la sindicate şi a
statutelor lor.
Garanţiile patrimoniale ale activităţii sindicatelor sunt formulate,
în principiu, ca drepturi ale lor: dreptul de proprietate asupra averii şi
mijloacelor băneşti necesare pentru îndeplinirea sarcinilor statutare;
dreptul de a se bucura de personalitate juridică şi alte drepturi cu
conţinut economic.
Articolele 387 şi 388 din Codul muncii al Republicii Moldova
consfinţesc garanţiile personale ale activităţii sindicatelor.
Garanţiile personale enunţate în art. 387 din CM al RM se referă
la persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de
muncă de bază.
Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate
nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse
sancţiunilor disciplinare şi (sau) transferate la alt loc de muncă fără
acordul preliminar scris al organului ai cărui membri sunt. Conducătorii
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organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la
locul de muncă de bază nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără
acordul preliminar scris al organului sindical ierarhic superior.
O altă garanţie a activităţii sindicatelor, se manifestă şi în
eliberarea participanţilor la diferite adunări sindicale (seminare, conferinţe şi congrese convocate de sindicate, învăţămînt sindical) de la locul
de muncă de bază, pe durata acestora, cu menţinerea salariului mediu.
În conformitate cu art. 387 alin. 4 din CM al RM, membrilor
organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li
se acordă timp liber în orele de program pentru a-şi realiza drepturile şi
a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, cu menţinerea salariului mediu.
Durata concretă a timpului de muncă rezervat acestei activităţi se
stabileşte în contractul colectiv de muncă.
Aplicarea şi respectarea garanţiei personale, consfinţite în art.
387 alin. 4 din CM, întîmpină unele dificultăţi, deoarece legislaţia în
vigoare nu este uniformă. De exemplu, reieşind din dispoziţiile art. 10
alin. 1 din Legea serviciului public37, funcţionarul public este în drept să
se asocieze în sindicate şi să participe la activitatea lor în afara orelor
de program.
Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu persoanele alese în organele sindicale şi cu conducătorii organelor sindicale
neeliberaţi de la locul de muncă de bază se admite doar cu respectarea
prevederilor art. 87 alin. 2 şi 3 din CM al RM. Analiza juridică a
dispoziţiilor invocate mai sus conduce la următoarea constatare:
persoana aleasă în organul sindical şi neeliberată de la locul de muncă
de bază poate fi concediată doar cu acordul preliminar al organului
sindical al cărui membru este aceasta, iar conducătorul organizaţiei
sindicale primare (organizatorul sindical) neeliberat de la locul de
muncă de bază – doar cu acordul preliminar al organului sindical
ierarhic superior.
De asemenea, se cere menţionat că concedierea salariaţilor
membri de sindicat în cazurile stipulate la art. 86 alin. 1 lit. c), d), e),
g) şi h) din CM poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului
(organizatorului) sindical din unitate.
Garanţiile personale enunţate în art. 388 din CM se referă la
persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă
de bază.
Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, contractul individual
de muncă încheiat cu sindicalistul eliberat de la locul de muncă de bază
se suspendă. În această situaţie, în carnetul de muncă al acestui
salariat se va face următoarea înscriere: „Contractul individual de
muncă se suspendă pe perioada de exercitare a funcţiei elective
conform art. 34 alin. 1 al Legii sindicatelor”.
Înscrierile următoare se vor efectua în carnetul de muncă de
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organul sindical în care va activa salariatul – la angajare: „Ales în
funcţia ... (cu indicarea denumirii organului sindical) conform art. 34 al
Legii sindicatelor”, iar la eliberare: „Eliberat în legătură cu expirarea
mandatului conform art. 34 al Legii sindicatelor”.
În cazul cînd salariatul, după expirarea mandatului, revine la
funcţia pe care a deţinut-o anterior, la locul de muncă precedent i se va
face următoarea înscriere: „Reangajat în funcţia de ..., conform art. 34
al Legii sindicatelor”38.
Din analiza prevederilor art. 55 lit. h) din CM rezultă că
persoana, care a fost aleasă în organele sindicale şi eliberată de la locul
de muncă de bază, încheie cu organizaţia sindicală respectivă un
contract individual de muncă pe durată determinată.
În practica aplicării legislaţiei sindicale a fost conturată o
problemă de ordin tehnico-juridic. De exemplu, presupunem că o
persoană a fost aleasă în funcţia de preşedinte al organizaţiei sindicale
primare. Cine va fi acea persoană care va semna contractul individual
de muncă din numele angajatorului?
Susţinem că situaţia expusă mai sus urmează a fi soluţionată în
corespundere cu dispoziţiile art. 259-260 din CM al RM. Astfel, pentru a
determina persoana (organul) care are competenţa de a contracta cu
cel ales în funcţie de preşedinte al asociaţiei sindicale, trebuie să fie
supuse studiului documentele de constituire a structurii sindicale date.
În ceea ce priveşte întrebarea formulată, propunem următoarele
soluţii: a) în calitate de angajator, trebuie să figureze însăşi organizaţia
sindicală primară; b) ca temei pentru încheierea contractului de muncă
cu preşedintele organizaţiei sindicale va servi hotărîrea fondatorilor
organizaţiei; c) contractul individual de muncă urmează să fie semnat,
din numele angajatorului, de către preşedintele adunării generale a
membrilor (fondatorilor) organizaţiei sindicale respective; d) dispoziţia
de angajare a preşedintelui organizaţiei sindicale se emite de către
preşedintele acesteia, cu referirea la hotărîrea fondatorilor organizaţiei
privind alegerea în funcţia respectivă şi la contractul individual de muncă încheiat cu acesta.
În conformitate cu art. 388 alin. 1 din CM, salariaţilor al căror
contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor
în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului li se
acordă locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de
muncă (funcţie) echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate.
În situaţia în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat
anterior sau un loc de muncă echivalent din cauza lichidării unităţii,
reorganizării ei, reducerii numărului sau a statelor de personal,
angajatorul respectiv plăteşte persoanelor în cauză o indemnizaţie de
eliberare din serviciu egală cu 6 salarii medii lunare.
Trebuie de relevat că art. 388 alin. 4 din CM statuează

25

prolongarea garanţiilor personale pentru persoanele, care îşi îndeplineau anterior atribuţiile sindicaliste în cadrul organelor sindicale.
Astfel, concedierea persoanelor care au fost alese în componenţa
organelor sindicale nu se admite timp de 2 ani după expirarea
mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau de comitere
de către salariaţii respectivi a unor acţiuni culpabile, pentru care
legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în mod obişnuit.
Măsurile de protecţie menţionate anterior nu pot fi recunoscute
discriminatorii în sensul art. 16 alin. 2 din Constituţie şi corespund întru
totul Convenţiilor şi Recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a
Muncii. În acest sens, articolul 1 din Convenţia OIM nr. 135/1971
„Privind protecţia reprezentanţilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se
acordă acestora”39 prevede că: „Reprezentanţii lucrătorilor din întreprindere trebuie să beneficieze de o protecţie eficace împotriva oricăror
măsuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea contractului de
muncă, şi care ar avea drept cauză calitatea sau activităţile lor de
reprezentanţi ai lucrătorilor, apartenenţa sindicală sau participarea la
activităţi sindicale, în măsura în care acţionează potrivit legilor,
convenţiilor colective sau altor aranjamente convenţionale în vigoare”.
În conformitate cu art. 390 din CM RM, în vederea asigurării
condiţiilor necesare pentru activitatea sindicatelor, angajatorul are
obligaţia:
- să acorde gratuit organului sindical respectiv încăperi cu tot
inventarul necesar, asigurînd condiţiile şi serviciile necesare activităţii
acestuia;
- să pună gratuit la dispoziţia organului sindical respectiv,
potrivit contractului colectiv de muncă, mijloace de transport, de
telecomunicaţii

şi

informaţionale

necesare

îndeplinirii

sarcinilor

statutare ale organului sindical respectiv;
- să aloce, în modul stabilit, sindicatului mijloace în mărime de
pînă la 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor în scopurile
stabilite în contractul colectiv de muncă; această obligaţie este stipulată
în Legea sindicatelor, nr. 1129-XIV/2000;
- să efectueze fără plată, în modul stabilit de contractul colectiv
de muncă şi (sau) de convenţiile colective, colectarea cotizaţiilor de
membru al sindicatului şi să le transfere lunar pe contul de decontare al
organului sindical respectiv. Angajatorul nu este în drept să reţină
transferarea mijloacelor indicate sau să le utilizeze în alte scopuri;
- să reţină, la solicitarea salariaţilor care nu sunt membri de
sindicat, din salariul acestora mijloace băneşti şi să le transfere lunar la
contul de decontare al organului sindical, în condiţiile şi în modul stabilit
de contractul colectiv de muncă şi (sau) de convenţiile colective.
Cea mai controversată obligaţie a angajatorului este aceea
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potrivit căreia el urmează să aloce sindicatului mijlocele băneşti
necesare pentru realizarea sarcinilor statutare. Încă la etapa de examinare a proiectului Legii sindicatelor, reprezentanţii Guvernului RM au
atenţionat că nu este justificată includerea normei juridice privind
obligaţia angajatorului de a aloca sindicatelor mijloace în mărime de
pînă la 0,15% din fondul de salarizare.
Considerăm că obligarea angajatorului la alocarea mijloacelor
băneşti pentru realizarea sarcinilor statutare ale sindicatelor este
întemeiată şi conformă cu instrumentele internaţionale. Astfel, reieşind
din sensul dispoziţiilor art. 2 din Convenţia OIM nr. 135/1971 şi ale
Recomandării OIM nr. 143, crearea condiţiilor necesare pentru activitatea sindicatelor în cadrul întreprinderii presupune, în special, anumite
defalcări financiare din partea angajatorului în favoarea organizaţiei
sindicale.
În conformitate cu art. 37 alin. 1 din Legea nr. 1129-XIV/2000,
pentru încălcarea Legii sindicatelor, a celorlalte acte normative privind
sindicatele, a statutelor sindicatelor sau aplicarea legislaţiei în măsură
să împiedice realizarea garanţiilor stabilite în activitatea sindicatelor,
persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, patronatului şi sindicatelor răspund în conformitate cu legislaţia.
Persoanele

culpabile

de

împiedicarea

activităţii

legale

a

sindicatelor poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă, în
conformitate cu legislaţia.
În conformitate cu art. 38 alin. 1 al Legii nr. 1129-XIV/2000,
plîngerile cu privire la încălcările prevederilor legislaţiei cu privire la
sindicate şi ale statutelor sindicatelor se examinează de instanţele
judecătoreşti. Plîngerile se înaintează de către organele sindicale
respective şi de alte organe de supraveghere şi control asupra
respectării legislaţiei muncii.

Încetarea, suspendarea şi interzicerea
activităţii sindicatelor

La acest compartiment, se cere relevat faptul că activitatea sindicatului poate înceta în baza hotărîrii membrilor lui, în modul stabilit de
statut.
Reieşind din prevederile art. 11 alin. 2 ale Legii nr. 1129XIV/2000, în cazul în care activitatea sindicatului vine în contradicţie cu
Constituţia şi cu Legea sindicatelor, ea poate fi suspendată pe un termen
de pînă la 6 luni sau interzisă prin hotărîre a Curţii Supreme de Justiţie, la
sesizarea ministrului justiţiei sau Procurorului General. Interzicerea
activităţii sindicatului în baza hotărîrilor altor organe nu se admite.
Prevederile naţionale invocate mai sus corespund întru totul
instrumentelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Astfel, ele se află în strictă conformitate cu prevederile art. 4 din
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Convenţia OIM nr. 87 „Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la
organizaţie”, potrivit cărora organizaţiile de muncitori şi patroni nu sunt
supuse dizolvării sau suspendării pe cale administrativă.
Unul din efectele principale ale încetării activităţii sindicatului
priveşte patrimoniul, şi anume – acesta este distribuit conform dispoziţiilor statutare. În lipsa unor astfel de dispoziţii, patrimoniul sindicatului
urmează să fie divizat fie în temeiul hotărîrii membrilor lui (în cazul încetării voluntare a activităţii sindicatului) fie în temeiul instanţei de judecată (în cazul încetării forţate a activităţii sindicatului).
Este regretabil faptul că Legea nr. 1129-XIV/2000 nu conţine nici o
dispoziţie explicită referitoare la modul de reorganizare a sindicatelor.
Considerăm că, în această situaţie, se vor aplica dispoziţiile dreptului comun, reorganizarea sindicatului (sindicatelor) înfăptuindu-se prin oricare
din formele prevăzute: fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare
(divizare şi separare) sau transformare.
În doctrina română s-a evidenţiat faptul că specifică organizaţiilor
sindicale poate fi sciziunea, adică divizarea unui sindicat ca urmare a unor
disensiuni interne (contrară fuziunii)40. Fie că se datorează minorităţii sau
majorităţii, sciziunea presupune împărţirea bunurilor, a arhivei, atribuirea
sediului etc.

Procedurile internaţionale de protecţie a
drepturilor sindicale

Mecanismul controlului permanent asupra aplicării Convenţiilor
OIM se realizează prin două proceduri distincte: prin procedura rapoartelor, şi prin crearea unor organe speciale de examinare a rapoartelor.
Potrivit

primei

proceduri,

statele

au

obligaţia

să

supună

Organizaţiei Internaţionale a Muncii mai multe categorii de rapoarte –
rapoarte asupra supunerii convenţiilor autorităţilor naţionale competente,
rapoarte asupra convenţiilor ratificate, rapoarte asupra convenţiilor
neratificate şi recomandărilor. Generalizînd informaţii, constatăm că
fiecare stat membru al OIM este obligat să le prezinte Biroului
Internaţional al Muncii rapoartele anuale privind măsurile luate în vederea
executării Convenţiilor OIM nr. 87 şi 98, care vizează domeniul protecţiei
drepturilor sindicale.
Organele speciale de examinare a rapoartelor au fost create
gradual începînd din 1926, cînd, la Conferinţa Internaţională a Muncii, a
fost adoptată „Rezoluţia privind mijloacele Conferinţei pentru utilizarea
rapoartelor asupra aplicării convenţiilor internaţionale ale muncii”.
Rezoluţia cuprinde două categorii de recomandări. Una, de
constituire de către Conferinţă, în fiecare an, a unei comisii însărcinate cu
examinarea în timpul sesiunii, a rezumatelor întocmite de Directorul
general al Biroului Internaţional al Muncii după rapoartele transmise de
state. În baza ultimei recomandări, Consiliul de Administraţie a creat
două Comisii – Comisia pentru aplicarea convenţiilor şi recomandărilor, ca
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organ tripartit al Conferinţei Internaţionale a Muncii şi o Comisie de
experţi pentru aplicarea convenţiilor şi recomandărilor.
Şi totuşi, în acest îndrumar, vom acorda mai multă atenţie procedurilor speciale de protecţie a drepturilor sindicale.
Încă din anul 1947, Organizaţia Internaţională a Muncii a fost
preocupată de problema asigurării libertăţii de asociere şi a exercitării
drepturilor sindicale. Ca urmare a acestei preocupări, în 1949, Biroul
Internaţional al Muncii a creat Comisia de investigare şi conciliere în
materie de libertate sindicală însărcinată cu asigurarea controlului asupra
aplicării acestei libertăţi. În 1951, acelaşi organ a decis înfiinţarea unui
Comitet al libertăţii sindicale care avea competenţă de examinare
preliminară a plîngerilor referitoare la atingerile aduse drepturilor
sindicale.
Comisia de investigare şi conciliere este alcătuită din nouă membri
desemnaţi de Consiliul de Administraţie, la propunerea Directorului
general al Biroului Internaţional al Muncii.
Sarcina principală a Comisiei de investigare şi conciliere rezidă în
examinarea cererilor (petiţiilor) privind încălcarea principiilor ce vizează
libertatea sindicală.
Procedura de lucru a comisiei este următoarea: plîngerile în
materia libertăţii sindicale se adresează direct OIM de către statele
membre, persoanele neavînd un asemenea drept; plîngerile primite de
O.N.U. de la state sau organizaţii profesionale care privesc un stat
membru al OIM vor fi transmise de Consiliul Economic şi Social Consiliului
de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii; plîngerile adresate
Naţiunilor Unite de către statele membre ale acestei organizaţii, dar
nemembre ale OIM nu vor fi transmise Comisiei decît după primirea de
către

Secretarul general al O.N.U.

a

consimţămîntului guvernului
41

destinatar şi pe baza avizului E.C.O.S.O.C.

După examinarea plîngerilor, Comisia trebuie să întocmească un
raport pe care îl prezintă Consiliului de Administraţie, acesta pronunţîndu-se asupra continuării procedurii.
În prezent, Comisia de investigare şi conciliere este sesizată foarte
rar. Acest fapt se datorează următorilor factori42: a) dacă plîngerea
despre încălcarea principiilor libertăţii sindicale se înaintează în privinţa
statelor nemembre ale OIM, dar, care sunt, totuşi, membre ale O.N.U.,
ultima poate să retransmită plîngerea respectivă către OIM. Însă, această
procedură necesită acordul statului destinatar; b) dacă plîngerea despre
încălcarea principiilor libertăţii sindicale se depune în privinţa unui stat,
membru al OIM, ea este examinată de Comitetul pentru libertatea sindicală cu scopul de a determina dacă este cazul să o transmită Comisiei de
investigare şi conciliere. De regulă, Comitetul pentru libertatea sindicală
dispune de informaţii suficiente pentru examinarea fondului pretenţiilor
şi, ca urmare a acestui fapt, nu recomandă transmiterea cauzei către Co-
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misia de investigare şi conciliere.
În ceea ce priveşte Comitetul pentru libertatea sindicală, menţionăm faptul că acesta este alcătuit din nouă membri titulari şi nouă
supleanţi aleşi pe bază tripartită dintre membrii Consiliului de Administraţie.
Comitetul pentru libertatea sindicală examinează plîngerile ce
conţin alegaţii privind violările convenţiilor ce se referă la libertatea
sindicală, indiferent dacă ţările în cauză au ratificat sau nu aceste
instrumente43.
Procedura în faţa Comitetului poate fi iniţiată doar de guverne sau
de organizaţii profesionale, calitatea acestora din urmă fiind apreciată de
Consiliul de Administraţie. Plîngerile, pentru a putea fi acceptate, trebuie
să îndeplinească anumite condiţii (termenii acesteia să nu fie vagi sau
informaţiile insuficient de precise).
După examinarea unei plîngeri, Comitetul poate hotărî44:
a) inadmisibilitatea plîngerii (datorită insuficienţei motivării, susţineri nefondate, caracterul politic al cauzei);
b) prezentarea de comentarii şi sugestii guvernului interesat;
c) să recomande Consiliului de Administraţie să încerce obţinerea
acordului guvernului interesat pentru examinarea cauzei de către Comisia
de investigare şi conciliere.
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COMPARTIMENTUL II
Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la
dreptul de asociere, reprezentare şi negociere colectivă
_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA PRIVIND LIBERTATEA ASOCIERII ŞI PROTECŢIA DREPTULUI
LA ORGANIZAŢIE
Nr. 87 din 09.07.1948
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26.09.95
Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 10, p. 22
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la San Francisco de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii,
care s-a întrunit aici la 17 iunie 1948, în cea de a treizeci una sesiune a sa,
După ce a hotărît să adopte sub forma unei convenţii diferite propuneri privitoare la libertatea
sindicală şi la apărarea dreptului sindical, problemă care constituie punctul 7 de pe ordinea de zi a
sesiunii, considerînd că Preambulul Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii enunţă, printre
mijloacele susceptibile de a îmbunătăţi situaţia muncitorilor şi de a asigura pacea, afirmarea
principiului libertăţii sindicale,
Considerînd că Declaraţia de la Philadelphia a proclamat din nou că "libertatea de exprimare şi
de întrunire este o condiţie indispensabilă a unui progres susţinut",
Considerînd că Conferinţa Internaţională a Muncii, la cea de a 30-a sesiune a sa, a adoptat în
unanimitate principiile care trebuie să stea la baza reglementării internaţionale,
Considerînd că Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la cea de a doua sesiune a sa, şi-a
însuşit aceste principii şi a invitat Organizaţia Internaţionala a Muncii să-şi continue eforturile pentru
a se putea adopta una sau mai multe convenţii internaţionale,
Adoptă astăzi, nouă iulie una mie nouă sute patruzeci şi opt, convenţia de mai jos, care va fi
denumită Convenţia privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical, 1948.
Partea I. Libertatea sindicală
Articolul 1
Orice Membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru care prezenta convenţie este în
vigoare, se angajează să aplice dispoziţiile următoare.
Articolul 2
Muncitorii şi patronii, fără nici o deosebire, au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, să constituie
organizaţii la alegerea lor, precum şi să se afilieze la aceste organizaţii, cu singura condiţie de a se
conforma statutelor acestora din urmă.
Articolul 3
1. Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să-şi elaboreze statutele şi regulamentele
administrative, să-şi aleagă liber reprezentanţii lor, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-şi
formuleze programul de acţiune.
2. Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să limiteze acest
drept sau să-i împiedice exercitarea legală.
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Articolul 4
Organizaţiile de muncitori şi patroni nu sunt supuse dizolvării sau suspendării pe cale
administrativă.
Articolul 5
Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să constituie federaţii şi confederaţii, precum şi
să se afilieze acestora, şi orice organizaţie, federaţie sau confederaţie are dreptul să se afilieze la
organizaţii internaţionale de muncitori şi patroni.
Articolul 6
Dispoziţiile articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus se aplică federaţiilor şi confederaţiilor organizaţiilor
de muncitori şi patroni.
Articolul 7
Dobindirea personalităţii juridice de către organizaţiile de muncitori şi patroni, federaţiile şi
confederaţiilor lor nu poate fi subordonată unor condiţii, care ar pune în discuţie aplicarea dispoziţiilor
articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus.
Articolul 8
1. În exercitarea drepturilor care le sunt recunoscute de prezenta convenţie, muncitorii,
patronii şi organizaţiile lor respective sunt obligaţi ca, după exemplul celorlalte persoane sau
colectivităţi organizate, să respecte legalitatea.
2. Legislaţia naţională nu va trebui să prejudicieze şi nici să fie aplicată în aşa fel încît să
prejudicieze garanţiile prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 9
1. Măsura în care garanţiile prevăzute în prezenta convenţie se vor aplica forţelor armate şi
poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională.
2. Conform principiilor stabilite la paragraful 8 al articolului 19 al Constituţiei Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, ratificarea acestei convenţii de către un membru nu va trebui considerată că
afectînd orice lege, orice sentinţă, orice obicei sau orice acord deja existente care acorda membrilor
forţelor armate şi poliţiei garanţii prevăzute în prezenta convenţie.
Articolul 10
În prezenta convenţie, termenul organizaţie înseamnă orice organizaţie de muncitori şi patroni
avînd drept scop să promoveze şi să apere interesele muncitorilor sau patronilor.
Partea a II-a. Apărarea dreptului sindical
Articolul 11
Orice membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru care prezenta convenţie este în
vigoare, se angajează să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a asigura muncitorilor
şi patronilor libera exercitare a dreptului sindical.
Partea a III-a. Masuri diverse
Articolul 12
1. În ceea ce priveşte teritoriile menţionate în articolul 35 al Constituţiei Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, aşa cum aceasta a fost modificată prin instrumentul de amendament la
Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1946, cu excepţia teritoriilor menţionate la
paragrafele 4 şi 5 ale articolului amintit, astfel modificat, orice membru al Organizaţiei care ratifică
prezenta convenţie trebuie să comunice Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, odată
cu ratificarea, sau în cel mai scurt timp posibil după ratificarea sa, o declaraţie făcînd cunoscut:
a) teritoriile pentru care se angajează să aplice dispoziţiile convenţiei fără modificări;
b) teritoriile pentru care se angajează să aplice dispoziţiile convenţiei cu modificări şi în ce
constau aceste modificări;
c) teritoriile în care convenţia este inaplicabilă şi, în aceste cazuri, motivele pentru care nu
este aplicabilă;
d) teritoriile pentru care îşi rezervă hotărîrea.
2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) ale paragrafului 1 din prezentul articol vor
fi considerate ca parte integrantă a ratificării şi vor avea aceleaşi efecte.
3. Orice membru va putea, printr-o nouă declaraţie, să renunţe la toate sau la o parte din
rezervele cuprinse în declaraţia sa anterioară în virtutea alineatelor b), c) şi d) ale paragrafului 1 ale
prezentului articol.
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4. Orice membru va putea, în cursul perioadelor cînd prezenta convenţie poate fi denunţată
conform dispoziţiilor art. 16, să comunice Directorului general o nouă declaraţie care modifică în
orice altă privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi face cunoscută situaţia în anumite teritorii.
Articolul 13
1. Atunci cînd problemele tratate de prezenta convenţie intră în sfera competenţei proprii a
autorităţilor unui teritoriu nemetropolitan, membrul care răspunde de relaţiile internaţionale ale
acestui teritoriu, de comun acord cu guvernul teritoriului respectiv, va putea să comunice Directorului
general al Biroului Internaţional al Muncii o declaraţie de acceptare, în numele acestui teritoriu, a
obligaţiilor prezentei convenţii.
2. 0 declaraţie de acceptare a obligaţiilor prezentei convenţii poate fi comunicată Directorului
general al Biroului Internaţional al Muncii:
a) de către doi sau mai mulţi membri ai Organizaţiei pentru un teritoriu situat sub autoritatea
lor comună;
b) de către orice autoritate internaţională răspunzătoare de administrarea unui teritoriu, în
virtutea dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite sau a oricărei alte dispoziţii în vigoare referitoare la acest
teritoriu.
3. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii conform
dispoziţiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol trebuie să indice dacă dispoziţiile
convenţiei vor fi aplicate pe teritoriu, cu sau fără modificare; cînd declaraţia arată că dispoziţiile
convenţiei se aplică sub rezerva unor modificări, ea trebuie să specifice în ce constau modificările
amintite.
4. Membrul sau membrii interesaţi ori autoritatea internaţională interesată vor putea să
renunţe în întregime sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară, la dreptul de a invoca o modificare
indicată într-o declaraţie anterioară.
5. Membrul sau membrii interesaţi ori autoritatea internaţională interesată vor putea, în
perioadele în cursul cărora convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului 16, să
comunice Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii o nouă declaraţie care modifică, in
orice altă privinţă, termenii oricărei declaraţii anterioare şi face cunoscută situaţia în ceea ce priveşte
aplicarea acestei convenţii.
Partea a IV-a. Dispoziţii finale
Articolul 14
Ratificările formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii şi înregistrate de către acesta.
Articolul 15
1. Prezenta convenţie nu va obliga decît pe acei membri ai Organizaţiei Internaţionale a
Muncii a căror ratificare a fost înregistrată de Directorul general.
2. Ea va intra în vigoare după douăsprezece luni de la înregistrarea ratificărilor a doi membri
de către Directorul general.
3. După aceea, această convenţie va intra în vigoare pentru fiecare membru după 12 luni de
la data înregistrării actului ratificării ei.
Articolul 16
1. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie poate să o denunţe la expirarea unei
perioade de zece ani de la data intrării iniţiale în vigoare a convenţiei printr-un act comunicat
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de acesta. Denunţarea nu va avea
efect decît după un an de la înregistrarea ei.
2. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie şi care în termen de un an de la expirarea
perioadei de zece ani menţionată la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunţare
prevăzută de prezentul articol, va fi legat pentru o nouă perioadă de zece ani, şi după aceea, va
putea să denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de zece ani în condiţiile prevăzute
de prezentul articol.
Articolul 17
1. Directorul
general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor membrilor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, înregistrarea tuturor ratificărilor, declaraţiilor şi denunţărilor
care-i vor fi comunicate de către membrii organizaţiei.
2. Notificînd membrilor organizaţiei înregistrarea celei de a doua ratificări care i-a fost
comunicată, Directorul general va atrage atenţia membrilor Organizaţiei asupra datei la care va intra
în vigoare prezenta convenţie.
Articolul 18
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Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului General al
Naţiunilor Unite, pentru a fi înregistrate conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite, date
complete în legătură cu toate ratificările, declaraţiile şi actele de denunţare pe care le-a înregistrat
conform articolelor precedente.
Articolul 19
La expirarea fiecărei perioade de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii,
Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va trebui să prezinte Conferinţei Generale
un raport privind aplicarea prezentei convenţii şi va hotărî dacă este cazul să înscrie pe ordinea de zi
a conferinţei problema revizuirii ei totale sau parţiale.
Articolul 20
1. În cazul în care Conferinţa ar adopta o nouă convenţie privind revizuirea totală sau
parţială a prezentei convenţii şi în afară de cazul cînd noua convenţie nu prevede altfel:
a) ratificarea de către un membru a noii convenţii revizuite va atrage de plin drept, neţinînduse seama de dispoziţiile art. 16 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei convenţii, sub rezerva
ca noua convenţie revizuită să fi intrat în vigoare;
b) începînd de la data intrării în vigoare a noii convenţii revizuite, prezenta convenţie va
înceta de a mai fi deschisă ratificării membrilor.
2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare în forma şi conţinutul său pentru acei
membri care au ratificat-o şi care nu au ratificat convenţia revizuită.
Articolul 21
Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentei convenţii sunt deopotrivă valabile.
Adoptată la San Francisco la 9 iulie 1948
_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR
DREPTULUI LA ORGANIZAŢIE ŞI DE PURTARE A TRATATIVELOR COLECTIVE
Nr. 98 din 01.07.1949
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26.09.95
Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 10, p. 47
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi care sa întrunit la 8 iunie 1949, în cea de a treizeci şi doua sesiune a sa;
După ce a hotărît să adopte diferite propuneri relative la aplicarea principiilor dreptului de
organizare şi de negociere colectivă, problema care constituie al 4-lea punct la ordinea de zi a
sesiunii;
După ce a hotărît că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale;
Adoptă, azi, întîi iulie una mie nouă sute patruzeci şi nouă, convenţia de mai jos, care va fi
denumită Convenţia asupra dreptului de organizare şi de negociere colectivă, 1949.
Articolul 1
1. Muncitorii trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de
discriminare care tind să prejudicieze libertatea sindicală în materie de angajare.
2. 0 asemenea protecţie trebuie să se aplice mai ales în ceea ce priveşte actele care au drept
scop:
a) să subordoneze angajarea unui muncitor condiţiei de a nu se afilia la un sindicat sau de a
înceta să facă parte dintr-un sindicat;
b) să concedieze un muncitor sau să i se aducă prejudicii prin oricare alte mijloace din cauza
afilierii sale sindicale sau participării sale la activităţi sindicale în afara orelor de muncă sau, cu
consimţămîntul patronului, în timpul orelor de muncă.
Articolul 2
1. Organizaţiile de muncitori şi de patroni trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată
împotriva oricăror acte de ingerinţă ale unora faţă de celelalte, fie direct, fie prin agenţii sau membrii
lor, în formarea, funcţionarea şi administrarea lor.
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2. Sunt cu deosebire asimilate actele de ingerinţă în sensul prezentului articol, măsurile
tinzînd să provoace crearea unor organizaţii de muncitori, dominate de un patron sau o organizaţie
de patroni sau să sprijine organizaţii de muncitori prin mijloace financiare sau în alt mod, în scopul
de a pune aceste organizaţii sub controlul unui patron sau al unei organizaţii de patroni.
Articolul 3
Dacă este necesar, trebuie să fie instituite organisme corespunzătoare condiţiilor naţionale
pentru a se asigura respectarea dreptului de organizare definit prin articolele precedente.
Articolul 4
Dacă este necesar, trebuie luate măsuri corespunzătoare condiţiilor naţionale pentru a
încuraja şi a promova dezvoltarea şi folosirea cea mai largă a procedurilor de negociere voluntară a
contractelor colective între patroni şi organizaţiile de patroni, pe de o parte, şi organizaţiile de
muncitori, pe de altă parte, în vederea reglementării prin acest mijloc a condiţiilor de angajare.
Articolul 5
1. Măsura în care garanţiile prevăzute prin prezenta convenţie se vor aplica forţelor armate
sau poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională.
2. Conform principiilor stabilite de paragraful 8 al art. 19 din Constituţia Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, ratificarea acestei convenţii de către un membru nu va trebui să fie
considerată că afectează orice lege, orice sentinţă, orice obicei sau acord existînd, care acordă
membrilor forţelor armate şi poliţiei garanţiile prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 6
Prezenta convenţie nu se ocupă de situaţia funcţionarilor publici şi nu va putea, în nici un fel,
să fie interpretată ca aducînd prejudicii drepturilor sau statutului lor.
Articolul 7
Ratificările formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate directorului general al biroului
internaţional al Muncii şi înregistrate de către acesta.
Articolul 8
1. Prezenta convenţie nu va lega decît pe membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a
căror ratificare a fost înregistrată de Directorul general.
2. Ea va intra în vigoare la 12 luni după ce ratificările a doi membri vor fi fost înregistrate de
către Directorul general.
3. Ca urmare, această convenţie va intra în vigoare pentru fiecare membru după 12 luni de la
data la care ratificarea va fi înregistrată.
Articolul 9
1. Declaraţiile care vor fi comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al
Muncii, conform paragrafului 2 din art. 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, vor
face cunoscut:
a) teritoriile pentru care membrul interesat se angajează ca dispoziţiile convenţiei să fie
aplicate fără modificare;
b) teritoriile pentru care se angajează ca dispoziţiile convenţiei să fie aplicate cu modificări şi
în ce constau zisele modificări;
c) teritoriile pentru care convenţia este inaplicabilă şi, în aceste cazuri, cauzele pentru care ea
este inaplicabilă;
d) teritoriile pentru care îşi rezervă hotărîrea, în aşteptarea unei examinări mai aprofundate a
situaţiei cu privire la respectivele teritorii.
2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) din primul paragraf al prezentului articol
vor fi considerate ca făcînd parte integrantă din ratificare şi vor avea efecte identice.
3. Orice membru va putea renunţa printr-o nouă declaraţie, la toate sau la o parte din
rezervele cuprinse în declaraţia sa anterioară în virtutea alineatelor b), c) şi d) din primul paragraf al
prezentului articol.
4. Orice membru va putea, în perioadele în care prezenta convenţie poate fi denunţată
conform dispoziţiilor articolului 11, să comunice Directorului general o nouă declaraţie modificînd în
orice altă privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi făcînd cunoscută situaţia din teritorii
determinate.
Articolul 10
1. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii conform
paragrafelor 4 şi 5 din articolul 35 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii trebuie să
indice dacă dispoziţiile convenţiei vor fi aplicate în teritoriu cu sau fără modificări; cînd declaraţia
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arată că dispoziţiile convenţiei se aplică sub rezerva unor modificări, ea trebuie să specifice în ce
constau zisele modificări.
2. Membrul sau membrii, sau autoritatea internaţională interesată vor putea renunţa, în
întregime sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară, la dreptul de a invoca o modificare indicată
într-o declaraţie anterioară.
3. Membrul sau membrii, sau autoritatea internaţională interesată vor putea, în perioadele
pe parcursul cărora convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului 11, să comunice
Directorului general o nouă declaraţie prin care să se modifice în oricare altă privinţă termenii unei
declaraţii anterioare şi care face cunoscută situaţia în ce priveşte aplicarea acestei convenţii.
Articolul 11
1. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie poate s-o denunţe după expirarea unei
perioade de 10 ani de la data intrării în vigoare iniţiale a convenţiei, printr-un act comunicat
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de acesta. Denunţarea nu va avea
efect decît după un an de la înregistrarea ei.
2. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie şi care în termen de un an de la expirarea
perioadei de 10 ani menţionată în paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunţare
prevăzută de prezentul articol, va fi legat de ea pe o nouă perioadă de 10 ani şi, ca urmare, va
putea să denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani în condiţiile prevăzute
în prezentul articol.
Articolul 12
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor membrilor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor, declaraţiilor şi denunţărilor care
îi vor fi comunicate de membrii Organizaţiei.
2. Notificînd membrilor Organizaţiei înregistrarea celei de a doua ratificări care i-a fost
comunicată, Directorul general va atrage atenţia membrilor Organizaţiei asupra datei la care
prezenta convenţie va intra în vigoare.
Articolul 13
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a fi înregistrate în conformitate cu articolul 102 al Cartei
Naţiunilor Unite, informaţii complete în legătură cu orice ratificări, declaraţii şi acte de denunţare pe
care le-a înregistrat conform articolelor precedente.
Articolul 14
La expirarea fiecărei perioade de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii,
Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va trebui să prezinte Conferinţei generale
un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va hotărî dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de
zi a conferinţei problema revizuirii sale totale sau parţiale.
Articolul 15
1. În cazul în care conferinţa ar adopta o nouă Convenţie de revizuire totală sau parţială a
prezentei convenţii şi dacă noua convenţie nu dispune altfel:
a) ratificarea de către un membru al noii convenţii de revizuire, va atrage, de plin drept, prin
derogare de la dispoziţiile articolului 11 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei convenţii sub
rezerva că noua convenţie de revizuire să fie intrată în vigoare;
b) de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie va înceta de a
mai fi deschisă ratificării membrilor.
2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare sub forma şi conţinutul său pentru
membrii care au ratificat-o şi care nu vor ratifica convenţia revizuită.
Articolul 16
Versiunile franceză şi engleză a textului prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.
Adoptată la Geneva la 1 iulie 1949
_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DREPTURILOR REPREZENTANŢILOR
LUCRĂTORILOR LA ÎNTREPRINDERI ACORDATE LOR
Nr. 135 din 23.06.1971
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26.09.95
Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 10, p. 73
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Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de Consiliul
de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi întrunită la 2 iunie 1971 în cea de a cincizeci şi
şasea sesiune a sa,
Luînd nota de dispoziţiile Convenţiei asupra dreptului de organizare şi negociere colectivă,
1949, care acordă protecţie lucrătorilor împotriva tuturor actelor de discriminare ce aduc atingere
libertăţii sindicale în materie de angajare,
Considerînd că este de dorit să se adopte dispoziţii complementare privind reprezentanţii
lucrătorilor,
După ce a hotărît să adopte diverse propuneri în legătură cu protejarea reprezentanţilor
lucrătorilor în întreprinderi şi cu înlesnirile ce trebuie să li se acorde acestora, problemă care
constituie al cincilea punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
După ce a hotărît ca aceste propuneri să capete forma unei convenţii internaţionale,
Adoptă, la 23 iunie 1971, următoarea convenţie care se va numi Convenţia privind
reprezentanţii lucrătorilor 1971
Articolul 1
Reprezentanţii lucrătorilor din întreprinderi trebuie să beneficieze de o protecţie eficientă
împotriva oricăror măsuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea contractului de muncă, şi
care ar avea drept cauză calitatea sau activităţile lor de reprezentanţi ai lucrătorilor, apartenenţa
sindicală sau participarea la activităţi sindicale, în măsura în care acţionează potrivit legilor,
convenţiilor colective sau altor aranjamente convenţionale în vigoare.
Articolul 2
1. În întreprinderi trebuie să se acorde înlesniri reprezentanţilor lucrătorilor, pentru a putea
să-şi îndeplinească repede şi eficient funcţiile lor.
2. Din acest punct de vedere, trebuie să se ţină seama de caracteristicile sistemului de relaţii
profesionale aplicate în ţara respectivă, precum şi de nevoile, importanţa şi posibilităţile întreprinderii
interesate.
3. Acordarea înlesnirilor nu trebuie să împiedice buna funcţionare a întreprinderii interesate.
Articolul 3
Sunt reprezentanţi ai lucrătorilor, în înţelesul prezentei convenţii, următoarele persoane,
recunoscute ca atare de legislaţia sau practica naţională:
a) reprezentanţii sindicali, care sunt numiţi sau aleşi de sindicate sau de membrii sindicatelor;
b) reprezentanţii aleşi, care sunt liber aleşi de lucrătorii din întreprindere, în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei naţionale sau ale convenţiilor colective şi ale căror funcţii nu se extind, la
activităţi care în ţările interesate sunt recunoscute ca aparţinînd prerogativelor exclusive ale
sindicatelor.
Articolul 4
Legislaţia naţională, convenţiile colective, hotărîrile arbitrale sau judecătoreşti vor putea
determina categoria sau categoriile de reprezentanţi ale lucrătorilor care urmează a avea dreptul la
protecţia şi înlesnirile prevăzute de prezenta convenţie.
Articolul 5
Cînd într-o întreprindere există, în acelaşi timp, reprezentanţi sindicali şi reprezentanţi aleşi,
trebuie luate măsuri corespunzătoare de garanţie pentru ca prezenţa reprezentanţilor aleşi să nu fie
folosită pentru a slăbi situaţia sindicatelor interesate sau a reprezentanţilor acestora, şi pentru
încurajarea cooperării, în toate problemele care îi privesc, între reprezentanţii aleşi, pe de o parte, şi
sindicatele interesate şi reprezentanţii acestora, pe de altă parte.
Articolul 6
Aplicarea dispoziţiilor convenţiei va fi asigurată pe calea legislaţiei naţionale, a convenţiilor
colective sau pe orice altă cale conform cu practica naţională.
Articolul 7
Ratificările formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii, care le va înregistra.
Articolul 8
1. Prezenta convenţie nu obligă decît pe membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii ale
căror ratificări vor fi înregistrate de Directorul general.
2. Ea va intra în vigoare după 12 luni de la înregistrarea de către Directorul general a primelor
două ratificări din partea membrilor.
3. Pentru fiecare membru, această convenţie va intra în vigoare după 12 luni de la data cînd
ratificarea sa va fi înregistrată.
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Articolul 9
1. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie o poate denunţa la expirarea unei
perioade de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a convenţiei, printr-un act comunicat
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. Denunţarea nu
va avea efect decît la un an de la înregistrarea sa.
2. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie şi care, în termen de un an de la
expirarea perioadei de 10 ani menţionată în paragraful precedent, nu va face uz de posibilitatea de a
o denunţa, prevăzută de prezentul articol, se va obliga pentru o nouă perioadă de 10 ani şi, în
consecinţă, va putea denunţa prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în
condiţiile prevăzute de prezentul articol.

Articolul 10
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor membrilor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denunţărilor care îi vor fi
comunicate de membrii organizaţiei.
2. Notificînd membrilor organizaţiei înregistrarea celei de a doua ratificări care îi va fi
comunicată, Directorul general va atrage atenţia acestora asupra datei la care prezenta convenţie va
intra în vigoare.
Articolul 11
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al
Naţiunilor Unite, conform art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite, informaţii complete privind orice
ratificare şi orice act de denunţare înregistrate conform articolelor precedente.
Articolul 12
Ori de cîte ori va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii va prezenta Conferinţei generale rapoarte asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina
dacă este cazul să înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii totale sau parţiale a
acesteia.
Articolul 13
1. În cazul în care Conferinţa va adopta o nouă convenţie avînd ca obiect revizuirea totală sau
parţială a prezentei convenţii şi în măsura în care noua convenţie nu dispune altfel:
a) ratificarea de către un membru a noii convenţii de revizuire va atrage, de plin drept, fără
să mai opereze art. 9 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei convenţii, cu condiţia că noua
convenţie de revizuire să fi intrat în vigoare;
b) cu începere de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie
nu va mai putea fi ratificată de către membri.
2. Prezenta convenţie va continua să rămînă în vigoare, în forma şi conţinutul său, pentru
membrii care au ratificat-o şi care nu ar ratifica convenţia de revizuire.
Articolul 14
Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.
Adoptată la Geneva la 23 iunie 1971

_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA PRIVIND PROMOVAREA NEGOCIERILOR COLECTIVE
Nr. 154 din 19.06.1981
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.994-XIII din 15.10.96
Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 11, p. 260
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de către
Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi care s-a reunit la 3 iunie 1981 în cea
de-a 67-a sesiune a sa,
Reafirmînd prevederea din Declaraţia de la Philadelphia, care recunoaşte "obligaţia solemnă
pentru Organizaţia Internaţională a Muncii de a susţine realizarea, în cadrul diferitelor naţiuni ale
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lumii, a unor programe apte să realizeze ... recunoaşterea efectivă a dreptului la negociere colectivă"
şi notînd că acest principiu este "pe deplin aplicabil tuturor popoarelor lumii",
Ţinînd cont de importanţa capitală a normelor internaţionale conţinute în: Convenţia asupra
libertăţii sindicale şi protecţia dreptului sindical, 1948; Convenţia asupra dreptului de organizare şi
negociere colectivă, 1949; Recomandarea asupra convenţiilor colective, 1951; Recomandarea asupra
concilierii şi arbitrajului facultativ, 1951; Convenţia şi Recomandarea asupra relaţiilor de muncă în
funcţiunea publică, 1978, precum şi Convenţia şi Recomandarea asupra administraţiei muncii, 1978,
Considerînd că este de dorit să se facă cele mai mari eforturi pentru a realiza scopurile
acestor norme şi, în special, principiile generale conţinute în art. 4 al Convenţiei asupra dreptului la
organizare şi negociere colectivă, 1949, şi paragraful 1 al Recomandării asupra convenţiilor colective,
1951,
Considerînd în consecinţă că aceste norme ar trebui să fie completate prin măsuri
corespunzătoare bazate pe respectivele norme şi destinate promovării negocierii colective libere şi
voluntare.
După ce a hotărît să adopte diferite propuneri referitoare la promovarea negocierii colective,
problema care constituie cel, de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,
După ce a hotărît că aceste propuneri să fie transpuse sub forma unei convenţii
internaţionale,
Adoptă la 1 iunie 1981 următoarea convenţie care va fi denumită Convenţie asupra negocierii
colective, 1981.
Partea I. Domenii de aplicare şi definiţii
Articolul 1
1. Prezenta convenţie se aplică tuturor ramurilor de activitate economică.
2. Măsura în care garanţiile prevăzute de către prezenta convenţie se aplică forţelor armate şi
poliţiei poate fi stabilită prin legislaţia sau practica naţională.
3. În ce priveşte funcţia publică, prin legislaţie sau practică naţională pot fi fixate modalităţi
speciale de aplicare a prezentei convenţii.
Articolul 2
În sensul prezentei convenţii, termenul negociere colectivă se aplică tuturor negocierilor care
au loc între o persoană care angajează, un grup de persoane care angajează sau una ori mai multe
organizaţii ale lucrătorilor, pe de altă parte, în vederea:
a) fixării condiţiilor de muncă şi angajării; şi/sau
b) reglementării relaţiilor între cei ce angajează lucrători; şi/sau
c) reglementării relaţiilor între cei ce angajează sau organizaţiile lor şi una sau mai multe
organizaţii ale lucrătorilor.
Articolul 3
1. În cazul cînd legea sau practica naţională recunoaşte existenţa reprezentanţilor
lucrătorilor, aşa cum ei sunt definiţi în art. 3 alin. b) din Convenţia privind reprezentanţii lucrătorilor,
1971, legea sau practica naţională poate stabili în ce măsură termenul negociere colectivă va trebui
să includă, de asemenea, în sensul prezentei convenţii, negocierile cu aceşti reprezentanţi.
2. Atunci cînd, în aplicarea paragrafului 1 de mai sus, termenul negociere colectivă include, de
asemenea, negocierile cu reprezentanţii lucrătorilor vizaţi în acest paragraf, de fiecare dată cînd este
cazul vor trebui luate măsuri corespunzătoare pentru a garanta că prezenţa acestora nu poate servi
la slăbirea situaţiei organizaţiilor lucrătorilor interesaţi.
Partea a II-a. Metode de aplicare
Articolul 4
În cazul cînd aplicarea prezentei convenţii nu este asigurată pe calea contractelor colective, a
sentinţelor arbitrale sau în orice altă formă conform cu practica naţională, ea va trebui făcută pe
calea legislaţiei naţionale.
Partea a II-a. Promovarea negocierii colective
Articolul 5
1. Vor trebui luate măsuri adaptate circumstanţelor naţionale, în vederea promovării
negocierii colective.
2. Măsurile vizate la paragraful 1 de mai sus trebuie să aibă următoarele obiective:
a) negocierea colectivă să fie posibilă pentru toţi cei ce angajează şi pentru toate categoriile
de lucrători din ramurile de activitate vizate de prezenta convenţie;
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b) negocierea colectivă să fie progresiv extinsă la toate domeniile acoperite de alin. a), b) şi
c) ale art. 2 al prezentei convenţii;
c) să se încurajeze dezvoltarea regulilor de procedură convenite între organizaţiile celor ce
angajează şi organizaţiile lucrătorilor;
d) negocierea colectivă să nu fie împiedicată de inexistenţa unor reguli care să reglementeze
desfăşurarea sa sau de insuficienţa sau de caracterul impropriu al acestor reguli;
e) organele şi procedurile de reglementare a conflictelor de muncă să fie concepute de o
asemenea manieră încît să contribuie la promovarea negocierii colective.

Articolul 6
Dispoziţiile acestei convenţii nu constituie un obstacol pentru funcţionarea sistemelor de relaţii
profesionale în care are loc negocierea colectivă în cadrul mecanismelor sau instituţiilor de conciliere
şi/sau arbitraj, la care părţile participă în mod voluntar la negocierea colectivă.
Articolul 7
Măsurile luate de autorităţile publice pentru a încuraja şi promova dezvoltarea negocierii
colective vor face obiectul consultărilor prealabile şi, de fiecare dată cînd aceasta este posibil, al
acordurilor între puterea publică şi organizaţiile celor ce angajează şi ale lucrătorilor.
Articolul 8
Măsurile luate în vederea promovării negocierii colective nu vor putea fi concepute şi aplicate
de o manieră care să împiedice libertatea negocierii colective.
Partea a IV-a. Dispoziţii finale
Articolul 9
Prezenta convenţie nu revizuieşte nici una dintre convenţiile sau recomandările existente.
Articolul 10
Ratificările oficiale ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii şi înregistrate de către acesta.
Articolul 11
1. Prezenta convenţie nu va obliga decît statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii ale căror ratificări vor fi înregistrate de către Directorul general.
2. Ea va intra în vigoare după 12 luni de la înregistrarea de către Directorul general a cel
puţin două ratificări din partea statelor membre.
3. În continuare, pentru fiecare stat membru, această convenţie va intra în vigoare după 12
luni de la data înregistrării ratificării sale.
Articolul 12
1. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie o poate denunţa la expirarea unei
perioade de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a convenţiei, printr-un act comunicat
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de acesta. Denunţarea nu va avea
efect decît după expirarea termenului de un an de la înregistrarea ei.
2. Orice stat membru care a calificat prezenta convenţie şi care, în termen de un an de la
expirarea perioadei de 10 ani menţionată la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de a o
denunţa, prevăzută de prezentul articol, va fi obligat pentru o nouă perioadă de 10 ani şi drept
urmare, va putea să denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile
prevăzute de prezentul articol.
Articolul 13
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale
Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denunţărilor care îi vor fi
comunicate de către statele membre ale organizaţiei.
2. Notificînd statele membre ale organizaţiei înregistrarea celei de-a două ratificări care i-a
fost comunicată, Directorul general va atrage atenţia statelor membre ale organizaţiei asupra datei la
care prezenta convenţie va intra în vigoare.
Articolul 14
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al
Naţiunilor Unite, în scopul înregistrării, potrivit art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, informaţii
complete cu privire la toate ratificările şi toate actele de denunţare înregistrate în conformitate cu
articolele precedente.
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Articolul 15
Ori de cîte ori va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii va prezenta Conferinţei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina,
dacă este cazul, să înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii totale sau parţiale a
acesteia.
Articolul 16
1. În cazul în care Conferinţa va adopta o nouă convenţie care să revizuiască total sau parţial
prezenta convenţie şi numai dacă noua convenţie nu va dispune altfel:
a) ratificarea de către un stat membru a noii convenţii de revizuire va antrena, de plin drept,
fără a se ţine seama de art. 12 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei convenţii, sub rezerva
ca noua convenţie de revizuire să fi intrat în vigoare;
b) cu începere de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie
va înceta să mai fie deschisă pentru ratificare de către statele membre.
2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare, în forma şi conţinutul său, pentru
statele membre care au ratificat-o şi care nu vor ratifica convenţia de revizuire.
Articolul 17
Textele francez şi englez ale prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.
Adoptată la Geneva la 19 iunie 1981
_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA ASUPRA CONSULTĂRILOR TRIPARTITE RELATIVE LA NORMELE
INTERNAŢIONALE ALE MUNCII
Nr. 144 din 21.06.1976
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26.09.95
Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 10, p. 78
Conferinţa generală O.I.M., convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al O.I.M. şi fiind
reunită în cea de-a 61-a sesiune a sa, în data de 2 iunie 1976,
Reamintind dispoziţiile convenţiilor şi recomandărilor internaţionale existente - în special
Convenţia asupra libertăţii sindicale şi protecţiei dreptului sindical, 1948, Convenţia asupra dreptului
de organizare şi de negociere colectivă, 1949, şi Recomandarea asupra consultării eşaloanelor
industrial şi naţional, 1960 - care afirmă dreptul celor ce angajează şi al muncitorilor de a stabili
organizaţii libere şi independente şi cer să fie luate măsuri de promovare a unor consultări eficiente
la nivel naţional între autorităţile publice şi organizaţiile celor ce angajează şi ale muncitorilor,
precum şi dispoziţiile numeroaselor Convenţii şi Recomandări internaţionale ale muncii, care prevăd
consultarea organizaţiilor celor ce angajează şi ale muncitorilor asupra măsurilor ce trebuie luate
pentru punerea lor în aplicare,
După examinarea celei de-a 4-a probleme de pe ordinea de zi a sesiunii, intitulată "Crearea
mecanismelor tripartite însărcinate să promoveze punerea în practică a normelor internaţionale ale
muncii" şi
După luarea deciziei de a adopta anumite propuneri relative la consultările tripartite destinate
să impulsioneze punerea în practică a normelor internaţionale a muncii,
După luarea deciziei ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,
Adoptă, la data de 21 iunie 1976, convenţia următoare, care va fi denumită Convenţia asupra
consultărilor tripartite relative la normele internaţionale ale muncii, 1976.
Articolul 1
În prezenta convenţie, termenul organizaţii reprezentative semnifică organizaţiile cele mai
reprezentative ale celor ce angajează şi ale muncitorilor, bucurîndu-se de dreptul la libertatea
sindicală.
Articolul 2
1. Orice stat membru al O.I.M., care ratifică prezenta convenţie, se angajează să pună în
practică procedurile care asigură consultări eficiente între reprezentanţii guvernului, al celor ce
angajează şi al muncitorilor asupra problemelor privind activităţile O.I.M., enunţate la art. 5
paragraful 1, menţionat mai jos.
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2. Natura şi forma procedurilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol vor fi
determinate în fiecare ţară, conform practicii naţionale, după consultarea organizaţiilor
reprezentative, dacă acestea există şi dacă astfel de proceduri nu au fost încă stabilite.
Articolul 3
1. În scopul procedurilor vizate prin prezenta convenţie, reprezentanţii celor ce angajează şi
ai muncitorilor vor fi aleşi în mod liber de organizaţiile lor reprezentative, daca acestea există.
2. Cei ce angajează şi muncitorii vor fi reprezentanţi, în mod egal, în orice organism unde pot
avea loc consultări.
Articolul 4
1. Autoritatea competentă îşi va asuma responsabilitatea sprijinului administrativ al
procedurilor vizate prin prezenta convenţie.
2. Se vor pune de acord corespunzător autoritatea competentă şi organizaţiile
reprezentative, dacă acestea există, pentru finanţarea oricărei pregătiri necesare persoanelor
participante la aceste proceduri.
Articolul 5
1. Procedurile vizate prin prezenta convenţie vor avea ca obiect consultări asupra:
a) răspunsurilor guvernelor la chestionarea referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a
conferinţei internaţionale a Muncii şi comentariile guvernelor asupra proiectelor textelor, care trebuie
să fie discutate în conferinţă;
b) propunerilor ce urmează a fi prezentate autorităţii sau autorităţilor competente în legătură
cu convenţiile şi recomandările care trebuie să le fie supuse, conform art. 19 al Constituţiei O.I.M.;
c) reexaminării, la intervale rezonabile, a convenţiilor neratificate şi a recomandărilor care
încă nu s-au pus în aplicare, pentru a înfăţişa măsurile care ar putea fi luate pentru a promova
aplicarea şi ratificarea lor, dacă este cazul;
d) problemelor pe care le pot pune rapoartele ce urmează a fi prezentate B.I.M.-ului,
conform art. 22 al Constituţiei 0.I.M.
e) propunerilor referitoare la denunţarea convenţiilor ratificate.
2. Pentru a asigura o examinare adecvată a problemelor vizate la paragraful 1 al prezentului
articol, consultările vor avea loc la intervale rezonabile, fixate de comun acord, dar cel puţin o dată
pe an.
Articolul 6
Dacă este necesar, după consultarea organizaţiilor reprezentative, dacă acestea există,
autoritatea competentă va face un raport anual asupra funcţionării procedurilor vizate prin prezenta
convenţie.
Articolul 7
Ratificările oficiale ale prezentei convenţii vor fi comunicate Directorului general al Biroului
Internaţional al Muncii şi înregistrate de către acesta.
Articolul 8
1. Prezenta convenţie nu va obliga decît statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, a căror ratificare a fost înregistrată de către Directorul general.
2. Ea va intra în vigoare la 12 luni, după ce ratificările a două state membre au fost
înregistrate de către Directorul general.
3. În continuare, această convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni
după data înregistrării ratificării sale.
Articolul 9
1. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie poate să o denunţe la expirarea unei
perioade de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a convenţiei, printr-un act comunicat
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. Denunţarea nu
va avea efect decît la un an de la data înregistrării sale.
2. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie şi care în termen de un an de la
expirarea perioadei de 10 ani, menţionată la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de
denunţare prevăzută prin prezentul articol, va fi obligat pentru o nouă perioadă de 10 ani şi, ca
urmare, va putea denunţa prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile
prevăzute de prezentul articol.
Articolul 10
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale
Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denunţărilor care îi vor fi
comunicate de către statele membre ale organizaţiei.

42

2. Notificînd statelor membre ale organizaţiei înregistrarea celei de-a doua ratificări care i-a
fost adusă la cunoştinţă, Directorul general va atrage atenţia statelor membre ale organizaţiei asupra
datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.
Articolul 11
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al
Naţiunilor Unite, în scopul înregistrării în conformitate cu art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite, informaţii
complete în legătură cu toate ratificările şi toate actele de denunţare pe care le-a înregistrat în
conformitate cu articolele precedente.
Articolul 12
Ori de cîte ori va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii va prezenta conferinţei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina
dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii sale totale sau parţiale.
Articolul 13
1. În cazul în care conferinţa ar adopta o nouă convenţie care revizuieşte total sau parţial
prezenta convenţie şi numai dacă noua convenţie nu dispune altfel:
a) ratificarea de către un stat membru a noii convenţii de revizuire va antrena, de plin drept,
fără a se ţine seama de art. 9 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei convenţii, sub rezerva ca
noua convenţie care revizuieşte să fi intrat în vigoare;
b) cu începere de la data intrării în vigoare a noii convenţii care revizuieşte, prezenta
convenţie va înceta să mai fie deschisă ratificării statelor membre.
2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare în forma şi conţinutul său pentru
statele membre care au ratificat-o şi care nu vor ratifica convenţia care revizuieşte.
Articolul 14
Variantele franceză şi engleză ale prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.
Adoptată la Geneva la 21 iunie 1976
_______________________________________________________________________________
CONVENŢIA PRIVIND PROTECŢIA DREPTULUI DE ORGANIZARE ŞI PROCEDURILE DE
DETERMINARE A CONDIŢIILOR DE OCUPARE ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ
Nr. 151 din 27.06.1978
_______________________________________________________________________________
Notă: Ratificată prin Legea R. Moldova nr. 17-XV din 07.02.03
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi
întrunită aici la 27 iunie 1978, în cea de-a şaizeci şi patra sa sesiune;
Luînd notă de dispoziţiile Convenţiei privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical,
1948, ale Convenţiei privind dreptul de organizare şi de negociere colectivă, 1949, şi ale Convenţiei
şi Recomandării privind reprezentanţii lucrătorilor, 1971;
Reamintind că Convenţia privind dreptul de organizare şi de negociere colectivă, 1949, nu
vizează anumite categorii de agenţi publici şi că Convenţia şi Recomandarea privind reprezentanţii
lucrătorilor, 1971, se aplică reprezentanţilor lucrătorilor din întreprindere;
Luînd notă de expansiunea considerabilă a activităţilor din funcţia publică în multe ţări şi de
necesitatea unor raporturi de muncă sănătoase între autorităţile publice şi organizaţiile agenţilor
publici;
Constatînd marea diversitate de sisteme politice, sociale şi economice ale statelor membre
precum şi aceea a practicilor acestora (de exemplu, în ceea ce priveşte funcţiile respective ale
autorităţilor centrale şi locale, acelea ale autorităţilor federale, ale statelor federale şi ale provinciilor,
şi acelea ale întreprinderilor care sunt proprietate publică şi ale diferitelor tipuri de organisme publice
autonome sau semiautonome, sau în ceea ce priveşte natura raporturilor de muncă);
Ţinînd cont de problemele speciale pe care le pun delimitarea cîmpului de aplicare a unui
instrument internaţional şi adoptarea definiţiilor în înţelesul acestui instrument, în virtutea
diferenţelor existente în numeroase ţări între angajarea în sectorul public şi sectorul privat, precum şi
de dificultăţile de interpretare care au apărut cu privire la aplicarea pentru funcţionarii publici a
dispoziţiilor pertinente ale Convenţiei privind dreptul de organizare şi de negociere colectivă, 1949, şi
de observaţiile pe care organele de control ale OIM le-au făcut în diverse ocazii precum că anumite
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guverne au aplicat aceste dispoziţii de o manieră care exclude grupuri largi de agenţi publici din
cîmpul de aplicare al acestei Convenţii;
După ce a decis să adopte diversele propuneri relative la libertatea sindicală şi la procedurile
de determinare a condiţiilor de angajare în funcţia publică, problemă care constituie al cincilea punct
al ordinii de zi a sesiunii;
După ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale, adoptă, în
această a douăzeci şi şaptea zi de iunie 1978 convenţia ce urmează, care va fi denumită Convenţia
privind raporturile de muncă în funcţia publică, 1978.
Partea I. Cîmp de aplicare şi definiţii
Articolul l
1. Prezenta Convenţie se aplică tuturor persoanelor angajate de autorităţile publice, în măsura
în care dispoziţii mai favorabile ale altor convenţii internaţionale ale muncii nu le sunt aplicabile.
2. Măsura în care garanţiile prevăzute de prezenta Convenţie se vor aplica agenţilor de nivel
ridicat ale căror funcţii sunt în mod normal considerate ca avînd legătură cu formularea politicilor de
urmărit sau cu responsabilităţi de conducere sau agenţilor ale căror responsabilităţi au un caracter
foarte confidenţial este determinată de legislaţia naţională.
3. Măsura în care garanţiile prevăzute prin prezenta Convenţie se aplică forţelor armate şi
poliţiei este determinată de legislaţia naţională.
Articolul 2
În înţelesul prezentei Convenţii, expresia „agent public” desemnează orice persoană căreia i
se aplică această Convenţie conform articolului său 1.
Articolul 3
În înţelesul prezentei Convenţii, expresia „organizaţie a agenţilor publici” desemnează orice
organizaţie, oricare ar fi componenţa sa, avînd drept scop promovarea şi apărarea intereselor
agenţilor publici.
Partea II. Protecţia dreptului de organizare
Articolul 4
1. Agenţii publici trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de
discriminare care tind să prejudicieze libertatea sindicală în materie de ocupare.
2. O astfel de protecţie trebuie îndeosebi să se aplice în ceea ce priveşte actele avînd drept
scop:
a) subordonarea angajării unui agent public condiţiei de a nu se afilia la o organizaţie a
agenţilor publici sau de a înceta să facă parte dintr-o astfel de organizaţie;
b) concedierea unui agent public sau prejudicierea acestuia prin orice alte mijloace, ca urmare
a afilierii acestuia la o organizaţie a agenţilor publici sau a participării acestuia la activităţile normale
ale unei astfel de organizaţii.
Articolul 5
1. Organizaţiile agenţilor publici trebuie să se bucure de o completă independenţă faţă de
autorităţile publice.
2. Organizaţiile agenţilor publici trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva
oricăror acte de ingerinţă a autorităţilor publice în formarea, funcţionarea şi administrarea acestora.
3. Sunt asimilate îndeosebi actelor de ingerinţă, în sensul prezentului articol, măsuri care tind
să promoveze crearea de organizaţii ale agenţilor publici dominate de o autoritate publică, sau să
susţină organizaţii ale agenţilor publici prin mijloace financiare sau altfel, cu intenţia de a plasa
aceste organizaţii sub controlul unei autorităţi publice.
Partea III. Facilităţi care trebuie acordate organizaţiilor agenţilor publici
Articolul 6
1. Trebuie acordate facilităţi reprezentanţilor organizaţiilor agenţilor publici recunoscuţi, de
manieră a le permite îndeplinirea rapidă şi eficientă a funcţiilor acestora atît în timpul orelor de lucru
cît şi în afara acestora.
2. Acordarea unor astfel de facilităţi nu trebuie să împiedice funcţionarea eficientă a
administraţiei sau a serviciului interesat.
3. Natura şi întinderea acestor facilităţi trebuie determinate conform metodelor menţionate în
articolul 7 al prezentei Convenţii sau prin orice alte mijloace adecvate.
Partea IV. Proceduri de determinare a condiţiilor de angajare
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Articolul 7
Trebuie luate, dacă este necesar, măsuri adecvate condiţiilor naţionale pentru încurajarea şi
promovarea dezvoltării şi utilizării pe cît de larg posibil a procedurilor care permit negocierea
condiţiilor de ocupare între autorităţile publice interesate şi organizaţiile agenţilor publici, sau a
oricărei alte metode care permite reprezentanţilor agenţilor publici să participe la determinarea
condiţiilor respective.
Partea V. Reglementarea diferendelor
Articolul 8
Reglementarea diferendelor care apar cu privire la determinarea condiţiilor de ocupare va fi
căutată, de o manieră adecvată condiţiilor naţionale, pe care de negociere între părţi sau printr-o
procedură care dă garanţii de independenţă şi imparţialitate, aşa cum este medierea, concilierea sau
arbitrajul, instituită astfel încît să inspire încredere părţilor interesate.
Partea VI. Drepturile civile şi politice
Articolul 9
Agenţii publici trebuie să beneficieze, ca şi ceilalţi lucrători, de drepturile civile şi politice care
sunt esenţiale exercitării normale a libertăţii sindicale, sub singura rezervă a obligaţiilor care ţin de
statutul acestora şi de natura funcţiilor pe care le exercită.
Articolul 10
Instrumentele de ratificare a prezentei Convenţii se vor expedia Directorului General al
Biroului Internaţional al Muncii pentru înregistrare.
Articolul 11
1. Prezenta Convenţie va întruni numai acei Membri ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
ale căror instrumente de ratificare au fost înregistrate de Directorul General.
2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la 12 luni de la data înregistrării de către Directorul
General a instrumentelor de ratificare a doi Membri ai Organizaţiei.
3. Ulterior, prezenta Convenţie va intra în vigoare pentru fiecare Membru al Organizaţiei după
12 luni de la data înregistrării instrumentelor sale de ratificare.
Articolul 12
1. Fiecare Membru al Organizaţiei, parte la prezenta Convenţie, poate, după expirarea
termenului de 10 ani din momentul iniţial al intrării acesteia în vigoare, să o denunţe printr-o
declaraţie expediată pentru înregistrare Directorului General al Biroului Internaţional al Muncii.
Denunţarea va intra în vigoare peste un an după înregistrare.
2. Fiecare Membru al Organizaţiei, parte la prezenta Convenţie, care timp de un an după
expirarea termenului de 10 ani menţionat în alineatul precedent, nu şi-a exercitat dreptul la
denunţare prevăzut de prezentul articol va fi obligat pentru următoarea perioadă de 10 ani, ulterior
avînd posibilitatea de a denunţa prezenta Convenţie la expirarea fiecărei perioade de zece ani în
modul prevăzut de prezentul articol.
Articolul 13
1. Directorul General al Biroului Internaţional al Muncii va notifica toţi membrii Organizaţiei
Internaţionale a Muncii despre înregistrarea tuturor instrumentelor de ratificare şi declaraţiilor de
denunţare primite de la Membrii Organizaţiei.
2. Notificînd Membrii Organizaţiei despre înregistrarea celui de-al doilea instrument de
ratificare primit, Directorul General va atenţiona Membrii Organizaţiei asupra datei intrării în vigoare
a Convenţiei.
Articolul 14
Directorul General al Biroului Internaţional al Muncii va expedia pentru înregistrare
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu art.102 al Statutului
Organizaţiei Naţiunilor Unite, date complete privind toate instrumentele de ratificare şi declaraţiile de
denunţare înregistrate de el în conformitate cu prevederile articolelor precedente.
Articolul 15
În cazul în care va considera necesar, Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al
Muncii va prezenta Conferinţei Generale un raport privind aplicarea prezentei Convenţii şi va examina
oportunitatea includerii în agenda Conferinţei a problemei privind revizuirea totală sau parţială a
acesteia.
Articolul 16
1. În cazul în care Conferinţa va adopta o altă Convenţie care va revizui integral sau în parţial
prezenta Convenţie şi dacă noua Convenţie nu va prevedea altfel, atunci:
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a) ratificarea de către un Membru al Organizaţiei a noii Convenţii de revizuire va atrage
implicit, indiferent de prevederile articolului 11, denunţarea imediată a prezentei Convenţii, cu
condiţia că noua Convenţie a intra în vigoare;
b) începînd cu data intrării în vigoare a noii Convenţii de revizuire, prezenta Convenţie va fi
închisă pentru ratificare de către Membri.
2. Prezenta Convenţie, în orice eventualitate, va rămîne în vigoare în varianta actuală pentru
acei Membri ai Organizaţiei care au ratificat-o, dar n-au ratificat noua Convenţie de revizuire.
Articolul 17
Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentei Convenţii sunt egal autentice.
Adoptată la Geneva la 27 iunie 1978

COMPARTIMENTUL III
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniul
libertăţii de asociere în sindicate
__________________________________________________________________
JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII
DE ASOCIERE ÎN SINDICATE
_______________________________________________________________________________
A. Libertatea de asociere
CAZUL EZELIN contra FRANŢEI - Sancţiune disciplinară aplicată unui avocat pentru că nu
s-a desolidarizat de o manifestaţie publică şi virulentă de protest împotriva unor decizii
judiciare şi nu a consimţit să depună mărturie în faţa judecătorului de instrucţie.
Dl. Roland Ezelin locuieşte la Basse-Terre, în Guadelupa, unde practică profesia de avocat. În
februarie 1983, el participă în calitate de avocat, la o manifestare publică destinată să protesteze
împotriva unor decizii judiciare, care condamna trei partizani ai independenţei la pedepse cu
închisoare şi amendă pentru degradarea de clădiri administrative. În timpul manifestaţiei, poliţiei îi
sunt adresate injurii şi se scrie pe clădirile publice mai ales împotriva magistraţilor. La denunţarea
procurorului general, se deschide o procedură disciplinară împotriva petiţionarului: consiliul Ordinului
avocaţilor din Guadelupa consideră că nu este cazul de sancţiune dar, la 12 decembrie 1983, pe baza
apelului procurorului general, Curtea de Apel din Basse-Terre pronunţă pedeapsa disciplinară
împotriva celui blamat. Curtea de Casaţie respinge recursul avocatului Ezelin la 19 iunie 1985.
În cererea sa din 16 octombrie 1985, către Comisie, avocatul Ezelin invocă art. 10 şi 11 din
Convenţie: după el, sancţiunea disciplinară, pronunţată împotriva lui, încalcă grav libertăţile sale de
exprimare şi de întrunire paşnică.
Hotărârea din 26 aprilie 1991 (Cameră) (seria A nr. 202)
Curtea arată că avocatul Ezelin a fost sancţionat atît pentru că nu şi-a arătat dezaprobarea
faţă de „actele injurioase şi de ultragiere comise de manifestanţi” cît şi pentru că nu a abandonat
cortegiul, ca semn că se desolidarizează de acesta, şi deoarece nu a consimţit să depună mărturie.
Ea constată totuşi că el a fost convocat în faţa magistratului instructor ca urmare a participării sale la
defilare. Din acest moment, problema respectivului refuz - prin care ea însăşi nu intră în domeniul de
aplicare a art. 10 şi 11 al Convenţiei - îmbracă un caracter accesoriu.
În circumstanţele cauzei, art. 10 se traduce într-o lex generalis în raport cu art. 11, lex
specialis, aşa încît Curtea consideră inutil să le ia în considerare separat (unanimitate).
Principala chestiune în litigiu privea art. 11. Conform Curţii, termenul „restricţii” care
figurează la paragraful 2 al acestuia din urmă nu se poate interpretă ca neincluzînd măsurile luate
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după o reuniune. Petiţionarul a folosit, alăturîndu-se manifestaţiei - declarată în prelabil şi neinterzisă
- libertatea sa de întrunire paşnică, iar el însuşi nu a proferat ameninţări şi nu a făcut inscripţii.
Pornind de la aceasta, a existat un amestec în exercitarea libertăţii sale de întrunire paşnică.
Un asemenea amestec era justificat, acţiunea incriminată îşi găseşte, în mod exclusiv, baza
legală în regimul special al profesiei de avocat, întrucît era „prevăzut de lege”. El urmărea un ţel
legitim, „apărarea ordinii”.
Rămînea de cercetat dacă el era necesar. Proporţionalitatea cere să se pună în balanţă
imperativele scopurilor enumerate în art. 11&2 cu acelea ale liberei exprimări prin cuvînt, gest sau
chiar tăcere, a opiniilor persoanelor întrunite în stradă sau în alte locuri publice. Căutarea unui
echilibru just nu trebuie să ducă la descurajarea avocaţilor, de teama unor sancţiuni disciplinare să-şi
prezinte convingerile în asemenea circumstanţe.
Conform Curţii, sancţiunea aplicată avocatului Ezelin se situează către baza scării de pedepse
disciplinare şi îmbracă un caracter, în esenţă, moral. Cu toate acestea, libertatea de a participa la o
acţiune paşnică - în cazul de faţă la o manifestaţie neinterzisă - capătă o asemenea importanţă, încît
nu poate suferi nici un fel de limitare, chiar şi pentru un avocat, în măsura în care cel interesat nu
comite el însuşi, cu această ocazie, un act blamabil. În rezumat, sancţiunea incriminată, oricît de
mică a fost, nu apare ca necesară într-o societate democratică. În acest fel, a fost încălcat art. 11 (6
voturi pentru, 3 împotrivă).
Curtea decide că această constatare îi dă avocatului Ezelin o reparaţie suficientă pentru
prejudiciul moral suferit (unanimitate).
Statuînd în echitate, ea acceptă, în întregime, cererea de rambursare a cheltuielilor de
judecată şi taxe, adică 40.000 FF (unanimitate).
B. Afilierea sindicală
CAZUL YOUNG, JAMES ŞI WEBSTER contra REGATULUI UNIT - Licenţierea unor muncitori
feroviari în virtutea unui acord care impune apartenenţa la un anume sindicat drept
condiţie a angajării.
Instituţia closed shop (cîteodată tradusă în franceză prin „monopol sindical de angajare”)
există de foarte mult timp în Regatul Unit şi cuprindea în 1980 în jur de 5 milioane de lucrători. Un
„closed shop” este o întreprindere sau un atelier în care, în urma unui acord sau angajament între
unul sau mai multe sindicate şi unul sau mai mulţi angajatori sau asociaţii de angajatori, salariaţii
unei categorii determinate sunt în principiu, obligaţi să aparţină sau să adere la un sindicat anume.
Legea nu-i constrînge pe angajatori să obţină direct consimţămîntul sau avizul fiecărui salariat,
înainte de a da curs unor asemenea acorduri sau angajamente. Acestea variază mult prin forma şi
conţinutul lor.
Dl. Ian McLean Young, născut în 1953 şi locuind în Surrey, este angajat în 1972 de către
Societatea de Căi Ferate Britanica (British Rail). În calitate de funcţionar de birou dl. Noel Henry
James, născut în 1928 şi domiciliat în Hampshire, intră în British Rail în 1974, ca şef de echipă. Cît
priveşte pe Roland Roger Webster, născut în 1914 şi locuind în Kent, el este recrutat de British Rail
în 1958 şi este încadrat ca funcţionar de birou.
În 1975, British Rail încheie cu trei sindicate un acord de „closed shop”, subordonînd de aici
încolo angajarea salariaţilor afilierii la unul din aceste sindicate, întrucît nu îndeplineau această
condiţie, cei trei feroviari sunt concediaţi în 1976. Fiecare dintre ei considera că individul trebuie să
aibă libertatea de alegere în ce priveşte apartenenţa sindicală; în afară de aceasta, dnii Young şi
Webster aveau obiecţii împotriva practicilor şi activităţilor sindicale, iar primul era împotriva
orientărilor politice ale sindicatelor în cauză.
În perioada licenţierilor în litigiu, Legea privind sindicatele şi relaţiile de muncă, adoptată în
1974 şi amendată în 1976, prevedea că o concediere a unui salariat, pentru refuzul de a se afilia la
un sindicat într-o situaţie de „closed shop”, era considerată ca neabuzivă, cu excepţia situaţiei cînd
cel interesat refuză, de bună-credinţă, din cauza convingerilor sale religioase, să adere la indiferent
ce sindicat. Deoarece motivele pentru care ei nu intenţionau să se supună condiţiilor de apartenenţă
nu intrau în această categorie, petiţionarii nu puteau face recursurile pentru licenţiere abuzivă
(daune interese şi, în anumite cazuri, reangajare sau reintegrare).
Dnii Yound şi James sesizează Comisia la 26 iulie 1976, dl Webster la 18 februarie. Ei susţin
că aplicarea legii (amendate) din 1974, care autorizează concedierea lor, în ciuda caracterului
raţional al motivelor lor de a refuza aderarea la un sindicat, a adus atingere libertăţii lor de gîndire şi
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de conştiinţă (art. 9 din Convenţie), de exprimare (art. 10) şi de asociere (art. 11). Ei se plîngeau, în
afara de aceasta, de absenţa unui recurs efectiv (art. 13).
Hotărârea din 13 august 1982
(plenul Curţii) (seria A nr. 44)
Înainte de a examina fondul, Curtea se asigură că responsabilitatea statului reclamat, Regatul
Unit, intră în joc. În conformitate cu art. 1 din Convenţie, fiecare stat contractant recunoaşte oricărei
persoane, care aparţine de jurisdicţia sa, drepturile şi libertăţile definite în Convenţie; astfel, cînd
violarea unuia dintre ele este urmarea unei nerespectări a acestei obligaţii de către legiuitorul
naţional, responsabilitatea revine statului. Or, în situaţia în care cauza imediată a evenimentelor, din
care a apărut cazul, se afla în acordul din 1975 intre British Rail şi sindicatele lucrătorilor feroviari,
dreptul intern în vigoare, în perioada respectivă, este cel care a făcut legal tratamentul de care se
plîng petiţionarii. Responsabilitatea Regatului Unit pentru orice încălcare a Convenţiei, care ar fi
decurs din aceasta, este angajată pe această bază.
Constatînd apoi că principalele probleme în litigiu privesc art. 11, Curtea subliniază că nu-i
revine ei, în această situaţie, să aprecieze din perspectiva Convenţiei sistemul de „closed shop” ca
atare; ea nu îi studiază decît incidenţele asupra petiţionarilor.
După guvernul britanic, art. 11 nu protejează nici un drept de a nu fi forţat să devii membru
al unei asociaţii; acest drept ar fi fost în mod deliberat înlăturat din Convenţie în timpul lucrărilor
pregătitoare. Curtea are o părere diferită; desigur, ea nu crede că este absolut necesar să se
pronunţe asupra punctului de a şti dacă art. 11 garantează nu numai libertate „pozitivă” de asociere,
ci şi, într-un mod implicit, un „drept negativ” de a nu fi obligat de a adera la o asociaţie sau la un
sindicat; totuşi, chiar dacă în Convenţie nu exista o regulă generală împotriva apartenenţei
obligatorii, din aceasta nu rezultă că a constrînge pe cineva să se înscrie într-un anumit sindicat
cadrează întotdeauna cu spiritul art. 11. O ameninţare cu concedierea, care implică pierderea
mijloacelor de existenţă, constituie o formă foarte gravă de constrîngere; în speţă, ea apasă asupra
angajaţilor înainte de introducerea oricărei obligaţii de a se afilia la un anumit sindicat. În aceste
condiţii, un asemenea fel de constrîngere atinge însăşi substanţa libertăţii de asociere, consacrată
prin art. 11. Cum în orice situaţie dnii Young, James şi Webster ar fi fost concediaţi, dacă nu s-ar fi
înscris la unul din sindicatele în discuţie, faptul că ar fi putut crea sau se alătura unui alt sindicat, la
alegerea lor, nu schimbă cu nimic constrîngerea pe care a suferit-o.
În plus, art. 11 trebuie privit în speţă şi prin prisma art. 9 şi 10, căci protecţia opiniilor
personale, oferită de acestea din urmă sub forma libertăţii de gîndire, de conştiinţă şi de religie, ca şi
libertatea de exprimare, sunt printre obiectivele libertăţii de asociere. Exercitarea de presiuni, vizînd
să-i forţeze pe petiţionari -cel puţin pe dnii Young şi Webster - să se alăture unui sindicat împotriva
convingerilor lor este, şi în acest caz, incompatibilă cu art. 11.
Cu toate acestea guvernul britanic a renunţat să pledeze că o atingere a unui drept constatată
de către Curte se justifică prin prisma paragrafului 2 a art. 11, Curtea decide să examineze
chestiunea din oficiu. Sistemul de „closed shop” nu este în cauză şi, ca atare, ea nu apreciază
avantajele sale susţinute; ea se angajează să cerceteze dacă tratamentul, suferit în speţă de către
petiţionari, era necesar, într-o societate democratică, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.
Ea relevă, în special, că numeroase acorduri de „closed shop” nu-i constrîng pe nesindicaliştii care
lucrează să se afilieze la un sindicat anume, că, în conformitate cu statisticile, o majoritate de
aderenţi la sindicate dezaprobă ideea de a licenţia persoanele care refuză, pentru motive serioase, să
se înscrie intr-un sindicat şi că în 1975 sindicatele desemnate aveau deja mai mult de 95% din
personalul de la British Rail. Ea constată, de asemenea, că sindicatele de feroviari nu ar fi fost deloc
împiedicate să lupte pentru apărarea intereselor membrilor lor, chiar dacă legislaţia în vigoare nu
permisese să fie constrînşi la aderare angajaţii nesindicalişti, având obiecţii de genul celor ale
petiţionarilor. Nedreptatea făcută acestora din urmă fiind mai mare decît ceea ce impunea realizarea
unui echilibru just între diferitele interese în joc şi neputînd fi considerate ca fiind proporţionale cu
ţelurile urmărite. Curtea pune concluzia violării art. 11 (18 voturi pentru, 3 împotrivă).
Avînd în vedere această decizie, Curtea consideră inutil să examineze cazul şi prin prisma art.
9 şi 10 şi să statueze asupra existenţei unei violări a art. 13 (unanimitate).
Petiţionarii cereau o satisfacţie echitabilă pentru diverse daune şi cheltuieli de judecată.
Această chestiune nefiind pregătită, hotărîrea o rezervă şi o trimite la Camera constituită iniţial
pentru examinarea cazului şi care se desesizase, în noiembrie 1980, în favoarea plenului Curţii.
Hotărârea din 18 octombrie 1982
(Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A nr. 55)
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Cu titlu de daune materiale (salarii pierdute, drepturi la pensie, reducere de tarife pe căile
ferate), petiţionarii cereau 21.708 lire (dl Young), 57.280 lire (dl James) şi 6.914 lire (dl. Webster),
plus dobînzi asupra unor sume, precum şi, în cazul dlui Webster, 6200 lire pentru cheltuieli
personale. Guvernul britanic, care dăduse deja un aconto de 1.000 lire dlui Young, de 5.000 lire dlui
James şi de 1.000 lire dlui Webster, le oferea sumele suplimentare de 16.626 lire, 40.215 lire şi,
respectiv, 7.076 lire.
Pentru prejudiciul moral, cei interesaţi reclamau o indemnizaţie conformă cu ceea ce curtea
va găsi drept şi echitabil. Guvernul propunea să se plătească 2.000 lire dlui Young, 6.000 lire dlui
James şi 2.000 lire dlui Webster.
În sfîrşit, pentru cheltuieli de judecată şi taxe, atribuite procedurilor urmate în faţa organelor
Convenţiei, petiţionarii înţelegeau să obţină 64.241 lire şi 342.349 FF. Guvernul acceptă să aloce cu
titlu de asistenţă 65.000 lire, minus 35.764 FF deja primiţi de la Comisie cu titlu de asistenţă
judiciară.
Curtea decide că Regatul Unit trebuie să plătească sumele oferite de guvernul său cu ocazia
negocierilor pentru a ajunge la o reglementare amiabilă, plus 1.000 lire dlui Webster pentru cheltuieli
de judecată şi taxe (unanimitate). Ea respinge cererile de satisfacţie echitabilă pentru surplus
(unanimitate).
CAZUL GAYGUSUZ contra AUSTRIEI - Refuz al autorităţilor de a acorda alocaţia de urgenţă
unui şomer ajuns la sfîrşitul perioadei legale de atribuire, cu motivaţia că nu este de
naţionalitate austrică.
Cetăţeanul turc, născut în 1950, dl. Cevat Gaygusuz locuieşte în Austria din 1973. Pe 6 iulie
1987, el cere să i se acorde un avans asupra pensiei sub forma de alocaţie de urgenţă în
conformitate cu Legea privind asigurarea de şomaj. Agenţia pentru angajare din Linz şi agenţia
regională pentru angajare din Austria Superioară îi respinge cererea, întrucît nu răspundea cerinţelor
enunţate la articolul 32, paragraful 2 a) al amintitei legi, după care numai cetăţenii austrieci pot
beneficia de acest tip de alocaţii. În septembrie 1987, dl. Gaygusuz revine în Turcia.
În cererea sa din 17 mai 1990 adresată Comisiei, dl. Gaygusuz invocă art. 6, paragraful 1 şi
art. 8 al Convenţiei, precum şi articolul 14 al Convenţiei, coroborat cu art. 1 al Protocolului nr. 1.
Hotărârea din 16 septembrie 1996
(Camera) (Culegere/1996 - V).
Curtea începe prin a examina reclamaţia în baza art. 14 al convenţiei coroborat cu art. 1 al
Protocolului nr. 1 şi se pronunţă, mai întîi, asupra aplicabilităţii acestor două articole.
Ea apreciază că dreptul la alocaţia de urgenţă - în măsura în care el este prevăzut prin
legislaţia în vigoare - este un drept patrimonial în sensul art. 1 al protocolului nr. 1. În consecinţă,
această dispoziţie se aplică fără a fi nevoie să te bazezi numai pe legătura existentă între atribuirea
alocaţiei de urgenţă şi obligaţia de a plăti „impozite sau alte contribuţii”.
Dl. Gaygusuz, nebeneficiind de alocaţia de urgenţă, în virtutea unei distincţii ţinînd de articolul
14 al Convenţiei, adică naţionalitatea sa, această dispoziţie este, de asemenea, aplicabilă.
În ceea ce priveşte examinarea celor două articole coroborate, Curtea constată, mai întîi, că
dl Gaygusuz a rezidat legal în Austria şi a lucrat acolo în anumite perioade plătind contribuţiile la
casa de asigurări de şomaj cu acelaşi titlu şi pe aceeaşi bază ca şi cetăţenii austrieci. Ea aminteşte,
apoi, că refuzul autorităţilor de a-i acorda alocaţia de urgenţă se baza în exclusivitate pe constatarea
că el nu avea naţionalitatea austriacă, aşa cum prevede articolul 33, paragraful 2 a) al Legii privind
asigurarea de şomaj din 1977. De altfel, nu s-a afirmat că petiţionarul nu îndeplinea celelalte condiţii
legale pentru atribuirea prestaţiei sociale în cauză; el se afla, deci, într-o situaţie similară cu cea a
cetăţenilor austrieci în ceea ce priveşte dreptul la obţinerea acestei prestaţii. Pornind de la aceasta,
Curtea apreciază că diferenţa de tratament între austrieci şi străini vizînd atribuirea alocaţiei de
urgenţă, a cărei victimă a fost dl. Gaygusuz, nu se bazează pe nici o „justificare obiectivă şi
rezonabilă”. A existat, o nerecunoaştere a articolului 14 al Convenţiei coroborat cu articolul 1 al
Protocolului nr. 1 (unanimitate).
Văzînd această concluzie, Curtea socoteşte inutil să mai examineze cazul prin prisma
articolului 6, paragraful 1 al Convenţiei (unanimitate).
În plus, ea consideră că nu se ridică nici o problemă distinctă, în temeiul articolului 8 al
Convenţiei (unanimitate).
În temeiul articolului 50 al Convenţiei, ea acordă dlui Gaygusuz 200.000 Ats pentru pagube
materiale (8 voturi pentru, 1 împotrivă) şi 100.000 Ats pentru cheltuieli de judecată şi taxe
(unanimitate).
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COMPARTIMENTUL IV
Legislaţia naţională referitoare la materia asocierii în sindicate
_______________________________________________________________________________
CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
adoptată la 29 iulie 1994
(extras)
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994)
_______________________________________________________________________________
Articolul 42
Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate
(1) Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor
sale.
(2) 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.

_____________________________________________________________________________
CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA
Nr. 154-XV din 28.03.2003
(extras)
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 159-162 din 29.07.2003)
_____________________________________________________________________________
Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectării
legislaţiei muncii
(1) Organele sindicale au dreptul să efectueze controlul asupra respectării de către angajatori şi
reprezentanţii lor a legislaţiei muncii şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii la
toate unităţile, indiferent de subordonarea departamentală sau apartenenţa ramurală.
(2) În scopul efectuării controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi a altor acte normative ce
conţin norme ale dreptului muncii, sindicatele sau, după caz, reprezentanţii acestora sunt în drept:
a) să constituie inspectorate proprii ale muncii, să numească imputerniciţi pentru protecţia
muncii, care activează în baza regulamentelor respective, aprobate de organele sindicale naţionalramurale sau naţional-interramurale;
b) să controleze respectarea actelor legislative şi a altor acte normative privind timpul de
muncă şi cel de odihnă, privind salarizarea, protecţia muncii şi alte condiţii de muncă, precum şi
executarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective;
c) să viziteze şi să inspecteze nestingherit unităţile şi subdiviziunile acestora unde activează
membrii de sindicat, pentru a determina corespunderea condiţiilor de muncă normelor de protecţie a
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muncii, şi să prezinte angajatorului propuneri executorii, cu indicarea căilor posibile de eliminare a
neajunsurilor depistate;
d) să efectueze, în mod independent, expertiza condiţiilor de muncă şi a asigurării securităţii
la locurile de muncă;
e) să solicite şi să primească de la angajatori informaţiile şi actele juridice la nivel de unitate
necesare controlului;
f) să participe, în componenţa comisiilor, la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor
de contractare a bolilor profesionale şi să primească de la angajatori informaţiile privind starea
protecţiei muncii, inclusiv accidentele de muncă produse şi bolile profesionale atestate;
g) să apere drepturile şi interesele membrilor de sindicat în problemele ce ţin de protecţia
muncii, de acordarea înlesnirilor, compensaţiilor şi altor garanţii sociale în legatură cu influenţa
factorilor de producţie şi ecologici nocivi asupra salariaţilor;
h) să participe în calitate de experţi independenţi în componenţa comisiilor pentru primirea în
exploatare a obiectivelor de producţie şi a utilajului;
i) să conteste, în modul stabilit, actele normative care lezează drepturile de muncă,
profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) La efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative ce conţin
norme ale dreptului muncii, sindicatele îşi pot realiza şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în
vigoare.
(4) La depistarea în unităţi a nerespectării cerinţelor de protecţie a muncii, a tăinuirii accidentelor de
muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profesionale ori a cercetării neobiective a acestor fapte,
sindicatele sunt în drept să ceară conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente
luarea unor măsuri urgente, inclusiv întreruperea lucrărilor şi suspendarea deciziilor angajatorului
care contravin legislaţiei cu privire la protecţia muncii, tragerea persoanelor vinovate la răspundere
în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective şi cu contractele colective de muncă.
(5) Angajatorii sunt obligaţi să examineze, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înaintării
(înregistrării), cerinţele sindicatelor şi să informeze în scris organul sindical despre rezultatele
examinării şi măsurile întreprinse pentru înlăturarea încalcărilor depistate.
Articolul 387. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la
locul de muncă de bază
(1) Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de
bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare şi/sau transferate la alt lucru fără acordul preliminar
scris al organului ai cărui membri sunt.
(2) Conducătorii organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi
supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul preliminar scris al organului sindical ierarhic superior.
(3) Participanţii la adunările sindicale, la seminarele, conferinţele şi congresele convocate de
sindicate, la învăţămîntul sindical sunt eliberaţi de la locul de muncă de bază, pe durata acestora, cu
menţinerea salariului mediu.
(4) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă timp
liber în orele de program pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, cu
menţinerea salariului mediu. Durata concretă a timpului de muncă rezervat acestei activităţi se
stabileşte în contractul colectiv de muncă.
(5) Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu persoanele alese în organele sindicale şi
cu conducătorii organelor sindicale neeliberaţi de la locul de muncă de bază se admite cu respectarea
prevederilor prezentului cod.
(6) Îndeplinirea obligaţiilor şi realizarea drepturilor lor de către persoanele indicate la alin.(1)-(5) nu
pot servi pentru angajator drept temei de concediere ori de aplicare a altor sancţiuni ce le-ar afecta
drepturile şi interesele ce decurg din raporturile de muncă.
Articolul 388. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul
de muncă de bază
(1) Salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor în
funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului li se acordă locul de muncă anterior,
iar în lipsa acestuia - un alt loc de muncă (funcţie) echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă
unitate.
(2) În cazul în care acordarea locului de muncă ocupat anterior sau a unui loc de muncă echivalent
este imposibilă din cauza lichidării unităţii, reorganizării ei, reducerii numărului sau a statelor de
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personal, angajatorul respectiv plăteşte persoanelor indicate la alin. (1) o indemnizaţie de eliberare
din serviciu egală cu 6 salarii medii lunare.
(3) Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în legătură cu alegerea lor
în organele sindicale ale unităţii beneficiază de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi salariaţi ai
unităţii respective.
(4) Concedierea salariaţilor care au fost aleşi în organele sindicale, indiferent de faptul dacă au fost
eliberaţi sau nu de la locul de muncă de bază, nu se admite timp de 2 ani după expirarea
mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau de comitere de către salariaţii respectivi
a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia în vigoare prevede posibilitatea concedierii. În
asemenea cazuri, concedierea se efectuează în temeiuri generale.
(5) În contractele colective de muncă şi în convenţiile colective pot fi prevăzute şi alte garanţii pentru
persoanele indicate la alin. (1), (3) şi (4).
Articolul 389. Apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi
sociale ale salariaţilor de către sindicate
Activitatea sindicatelor orientată spre apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale,
economice şi sociale ale salariaţilor membri de sindicat este reglementată de prezentul cod, de
legislaţia cu privire la sindicate şi de statutele acestora.
Articolul 390. Asigurarea condiţiilor pentru activitatea organului sindical din unitate
(1) Angajatorul are obligaţia să acorde gratuit organului sindical din unitate încăperi cu tot
inventarul necesar, asigurînd condiţiile şi serviciile necesare activităţii acestuia.
(2) Angajatorul pune la dispoziţia organului sindical, potrivit contractului colectiv de muncă, mijloace
de transport, de telecomunicaţii şi informaţionale necesare îndeplinirii sarcinilor statutare ale
organului sindical respectiv.
(3) Angajatorul efectuează fără plată, în modul stabilit de contractul colectiv de muncă şi/sau de
convenţiile colective, colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi le transferă lunar pe contul
de decontare al organului sindical respectiv. Angajatorul nu este în drept să reţină transferarea
mijloacelor indicate sau să le utilizeze în alte scopuri.
(4) Retribuirea muncii conducătorului organului sindical al cărui contract individual de muncă a fost
suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă se efectuează din contul mijloacelor unităţii,
mărimea salariului acestuia stabilindu-se prin negocieri şi indicindu-se în contractul colectiv de
muncă şi/sau în convenţia colectivă.
(5) În unităţile în care este încheiat un contract colectiv de muncă şi/sau asupra cărora îşi produc
efectele convenţiile colective, angajatorul, la solicitarea salariaţilor care nu sunt membri de sindicat,
reţine din salariul acestora mijloace băneşti şi le transferă lunar la contul de decontare al organului
sindical, în condiţiile şi în modul stabilit de contractul colectiv de muncă şi/sau de convenţiile
colective.
(6) Măsuri suplimentare pentru asigurarea activităţii sindicatelor pot fi prevăzute în contractul
colectiv de muncă şi/sau în convenţiile colective.

_______________________________________________________________________________
LEGEA SINDICATELOR
Nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000
(Monitorul Oficial nr. 130-132, 19 octombrie 2000)
_______________________________________________________________________________
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează raporturile sociale ce apar în legătură cu realizarea de către cetăţeni a
dreptului constituţional de a întemeia si de a se înscrie în sindicate, stabileşte cadrul juridic al
întemeierii lor, garanţiile activităţii, reglementează relaţiile lor cu autorităţile publice, patronii si cu
asociaţiile patronilor.
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni de bază
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În sensul prezentei legi, prin noţiunile de mai jos se înţelege:
sindicate - organizaţii obşteşti din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după
interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în scopul apărării drepturilor şi
intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor lor;
organizaţie sindicală primară - asociaţie benevolă a membrilor de sindicat pe bază de interese
comune, care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea la aceeaşi întreprindere, în aceeaşi instituţie, în
aceeaşi organizaţie, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de
apartenenţa departamentală sau ramurală;
membru de sindicat - persoană (lucrător, şomer, pensionar, student etc.) care se află la evidenţă
într-o organizaţie sindicală primară;
organ sindical - organ de conducere, constituit în conformitate cu regulamentul organizaţiei sindicale
primare ori al centrului sindical ramural teritorial, interramural teritorial sau în conformitate cu
statutul centrului sindical naţional-ramural ori naţional-interramural;
organizator sindical - conducător al organizaţiei sindicale primare, investit cu astfel de împuterniciri
în conformitate cu statutul centrului sindical naţional-ramural sau cu regulamentul aprobat de acest
centru;
centru sindical ramural teritorial - asociaţie benevolă a organizaţiilor sindicale primare din aceeaşi
ramură care acţionează, de regulă, în teritoriul judeţului, unităţii teritoriale autonome, municipiului,
oraşului;
centru sindical interramural teritorial - asociaţie benevolă a centrelor sindicale ramurale teritoriale
care acţionează, de regulă, în teritoriul judeţului, unităţii teritoriale autonome, municipiului, oraşului.
Centrelor sindicale interramurale teritoriale se pot afilia şi organizaţiile sindicale primare care nu au
structuri teritoriale;
centru sindical naţional-ramural - asociaţie benevolă a sindicatelor lucrătorilor, de regulă, din aceeaşi
ramură;
centru sindical national-interramural - asociaţie benevolă a centrelor sindicale naţional-ramurale.
Articolul 2. Legislaţia cu privire la sindicate
(1) Legislaţia cu privire la sindicate este constituită din Constituţie, prezenta lege, alte acte
normative, precum şi din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) În cazul în care legislaţia ţării cu privire la sindicate vine în contradicţie cu actele internaţionale la
care Republica Moldova este parte, prioritate au reglementările internaţionale.
Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Drepturile sindicatelor, garanţiile activităţii lor, stabilite prin prezenta lege, se extind asupra
organizaţiilor sindicale şi a organelor lor elective de toate nivelurile, prevăzute de statutele
sindicatelor, înregistrate în modul stabilit.
(2) Sub incidenţa prezentei legi se află toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de
forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală.
Articolul 4. Particularităţile aplicării prezentei legi în unităţile militare şi în organele
afacerilor interne
Prezenta lege se aplică în unităţile militare şi în organele afacerilor interne, ţinîndu-se cont de
particularităţile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic.
Articolul 5. Independenţa sindicatelor
(1) Sindicatele, în activitatea lor, sînt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile,
faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sînt supuse
controlului lor şi nu li se subordonează. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile
sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora.
(2) Sindicatele sînt egale în drepturi şi pot să colaboreze cu orice centre sindicale, inclusiv din alte
ţări, cu organizaţii sindicale internaţionale, regionale şi cu alte organizaţii similare.
Articolul 6. Interzicerea discriminării după principiul apartenenţei la sindicat
(1) Apartenenţa la sindicat nu implică nici un fel de restricţii ale drepturilor şi libertăţilor omului
garantate de Constituţie şi de alte legi, de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Se interzice a condiţiona angajarea la lucru, avansarea în serviciu, precum şi concedierea
persoanei de apartenenţa la un anumit sindicat, de înscrierea în sau ieşirea din sindicat.
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(3) Se interzice influenţarea asupra persoanelor prin ameninţare sau mituire, prin promisiuni (de a
îmbunătăţi condiţiile de muncă, de serviciu, de studii etc.), în scopul de a le obliga să renunţe la
înscrierea în sindicat, să iasă dintr-un sindicat şi să se înscrie în alt sindicat, să dizolve de sine
stătător sindicatul, sau prin alte acţiuni ilegale.
(4) Sindicatele beneficiază de protecţie constituţională, inclusiv judiciară, împotriva acţiunilor
discriminatorii, care urmăresc limitarea libertăţii la asociere în sindicate şi activităţii lor, desfăşurate
conform statutului.
Capitolul II. ÎNTEMEIEREA ŞI ÎNREGISTRAREA SINDICATELOR
Articolul 7. Dreptul la asociere în sindicat
(1) Cetăţenii Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe teritoriul
ei sînt în drept, la propria alegere, de a întemeia şi de a se înscrie în sindicate, în conformitate cu
statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a autorităţilor publice.
(2) Persoanele care nu sînt angajate sau care şi-au pierdut locul de muncă, precum şi cele care
exercită legal o activitate de muncă în mod individual, se pot organiza în sindicat sau înscrie, la
propria alegere, într-un sindicat în conformitate cu statutul acestuia, sau îşi pot păstra apartenenţa la
sindicatul întreprinderii, instituţiei, organizaţiei în care au lucrat.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care se află în afara ţării sînt în drept să fie membri ai sindicatelor
existente în Republica Moldova.
Articolul 8. întemeierea sindicatelor şi structura lor
(1) Baza sindicatelor este organizaţia sindicală primară.
(2) Organizaţia sindicală primară se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane, considerate
fondatori. Hotărîrea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare se adoptă de adunarea
constituantă.
(3) Sindicatul se întemeiază benevol, pe bază de interese comune (profesie, ramură etc), şi
activează, de regulă, la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii, denumite în continuare unităţi,
indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală
sau ramurală. Patronul (administraţia) nu este în drept să împiedice asocierea persoanelor fizice în
sindicat.
(4) Sindicatele se pot asocia în centre sindicale ramurale sau interramurale teritoriale (la nivel de
judeţ, unitate teritorială autonomă, municipiu, oraş), precum şi în centre sindicale naţional-ramurale
şi naţional-interramurale sub formă de federaţii, confederaţii.
(5) Centrele sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale pot adera la federaţii, confederaţii
internaţionale.
(6) Modul de constituire a sindicatului, structura lui organizaţională şi funcţionarea se reglementează
prin statutul sindicatului.
Articolul 9. Statutul sindicatului
(1) Sindicatul este în drept de sine stătător să-şi elaboreze şi să-şi aprobe statutul şi regulamentele
administrative, să-şi stabilească structura şi să-şi aleagă independent reprezentanţii, să-şi formeze
aparatul, să-şi desfăşoare activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiuni.
(2) Autorităţilor publice le este interzisă orice intervenţie de natură să limiteze ori să întrerupă
exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.
(3) Statutul sindicatului va cuprinde prevederi cel puţin cu privire la:
a) denumirea şi sediul sindicatului;
b) scopurile şi sarcinile sindicatului, metodele şi formele de realizare a lor;
c) modul în care se dobîndeste şi încetează calitatea de membru al sindicatului;
d) drepturile şi obligaţiile membrilor de sindicat;
e) cuantumul cotizaţiilor şi modul lor de încasare;
f) denumirea organelor de conducere, modul lor de alegere şi de revocare, durata mandatelor
şi atribuţiile lor;
g) condiţiile de deliberare a adunărilor, conferinţelor, congreselor pentru adoptarea statutului,
modificarea lui şi adoptarea altor hotărîri;
h) structura organizaţională, modalitatea comasării, aderării, divizării sau dizolvării
sindicatului, precum şi a distribuirii, transmiterii ori lichidării patrimoniului lui;
i) modalitatea asocierii în centre sindicale sub formă de federaţii, confederaţii.
(4) Statutul sindicatului nu poate conţine prevederi contrare Constituţiei şi prezentei legi.
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Articolul 10. Înregistrarea sindicatului în calitate de persoană juridică
(1) Calitatea de persoană juridică a sindicatului la nivel naţional-ramural şi naţional-interramural
apare din momentul înregistrării lui de către Ministerul Justiţiei.
(2) Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:
a) cerere, semnată de conducătorul organului sindical;
b) copia statutului, în două exemplare;
c) hotărîrea adunării (conferinţei, congresului) privind întemeierea sindicatului.
(3) Ministerul Justiţiei este obligat să adopte, în termen de o lună de la data prezentării
documentelor indicate în alineatul (2) al prezentului articol, decizia de a înregistra sindicatul şi de a
elibera certificatul de înregistrare de stat sau de a refuza înregistrarea, argumentînd decizia dată.
(4) Neînregistrarea sindicatului în termenul stabilit sau refuzul de a înregistra din motive pe care
fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa judecătorească în modul prevăzut de
legislaţie.
(5) Organizaţia sindicală primară, centrul sindical ramural teritorial şi centrul interramural teritorial
dobîndesc drepturi şi obligaţii de persoană juridică potrivit statutelor centrelor sindicale naţionalramurale sau naţional-interramurale înregistrate.
Articolul 11. Încetarea, suspendarea, interzicerea activităţii sindicatului
(1) Activitatea sindicatului poate înceta în baza hotărîrii membrilor lui, în modul stabilit de statut.
(2) 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 prin hotărîre a Curţii Supreme de
Justiţie, la sesizarea ministrului justiţiei sau Procurorului General. Interzicerea activităţii sindicatului
în baza hotărîrilor altor organe nu se admite.
Capitolul III. DREPTURILE DE BAZĂ ALE SINDICATELOR
Articolul 12. Apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat
Sindicatul reprezintă şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale
colective şi individuale ale membrilor săi în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele
judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora.
Articolul 13. Dreptul de a participa la administrarea treburilor publice
(1) Sindicatele, în condiţiile legii, au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice, la
formarea politicii sociale şi economice a statului, politicii în domeniul muncii.
(2) Sindicatele pot promova reprezentanţii lor în autorităţile publice de toate nivelurile.
Articolul 14. Dreptul de a participa la elaborarea proiectelor de programe social-economice
şi de acte juridice
(1) Sindicatele sînt în drept să participe la elaborarea proiectelor de programe privind dezvoltarea
social-economică, proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul remunerării muncii,
asigurării sociale, formării preţurilor, ocrotirii sănătăţii şi în alte domenii ce ţin de muncă şi
dezvoltarea social-economică. În autorităţile publice, sindicatul îşi realizează acest drept prin
organele sale de nivelul respectiv.
(2) Autorităţile publice trimit proiectele de programe şi de acte juridice, indicate la alineatul (1) al
prezentului articol, organelor sindicale respective, solicitînd, în termen de cel mult 30 de zile, avizele
sau propunerile acestora. Neprezentarea avizelor sau propunerilor în termenul indicat se consideră
refuz al sindicatului de a-şi exercita dreptul la exprimarea opiniei.
(3) Sindicatele sînt în drept să participe la examinarea de către autorităţile publice a avizelor şi
propunerilor lor indicate la alineatul (2) al prezentului articol. În cazul respingerii sau acceptării
parţiale a propunerilor sindicatului, autoritatea respectivă îl informează în scris despre aceasta,
argumentîndu-şi poziţia.
(4) Sindicatele sînt în drept să-şi exprime public, în mijloacele de informare în masă, poziţia asupra
proiectelor de programe şi de acte legislative şi alte acte normative indicate în alineatul (1) al
prezentului articol.
Articolul 15. Dreptul la negocieri colective, la încheierea contractelor colective de muncă şi
exercitarea controlului asupra executării lor
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(1) Sindicatele au dreptul la negocieri colective cu patronii şi asociaţiile lor, cu autorităţile
administraţiei publice şi la încheierea contractelor colective de muncă. Conducătorii unităţilor unde
nu sînt constituite sindicate şi patronii care împiedică constituirea şi activitatea lor nu pot fi membri
ai comisiilor pentru negocieri colective.
(2) Patronii şi asociaţiile lor, autorităţile administraţiei publice sînt obligate să poarte negocieri
colective cu sindicatele în probleme de ordin social şi de muncă, precum şi în problemele încheierii
contractelor colective de muncă în cazul în care sindicatele înaintează o asemenea propunere.
(3) Modalitatea negocierilor şi încheierii contractelor colective de muncă este reglementată de
legislaţie.
(4) Sindicatele exercită controlul asupra realizării contractelor colective de muncă şi au dreptul a cere
destituirea funcţionarilor vinovaţi de încălcarea legislaţiei în acest domeniu.

Articolul l6. Apărarea dreptului membrilor de sindicat la muncă
(1) Sindicatele apără dreptul membrilor săi la muncă, dreptul de a dispune liber de aptitudinile lor,
de a alege domeniul de activitate şi profesia, dreptul la remunerarea muncii, care ar asigura un nivel
de trai decent.
(2) Sindicatele participă la elaborarea politicii de stat privind utilizarea forţei de muncă, propun
măsuri de protecţie socială a persoanelor disponibilizate de la unităţi, exercită controlul obştesc
asupra respectării legislaţiei cu privire la utilizarea forţei de muncă.
(3) Lichidarea, reorganizarea unităţii sau schimbarea formei de proprietate, întreruperea totală sau
parţială a procesului de producţie din iniţiativa patronului, fapte ce conduc la reducerea în masă a
locurilor de muncă sau la înrăutăţirea condiţiilor de muncă, pot fi efectuate doar cu condiţia
informării, cu cel puţin 3 luni înainte, a sindicatului din ramura respectivă şi iniţierii negocierilor
colective în vederea respectării drepturilor şi intereselor lucrătorilor.
(4) Desfacerea, din iniţiativa patronului, a contractului individual de muncă cu lucrătorul membru de
sindicat poate avea loc doar cu acordul organului sindical (organizatorului sindical).
Articolul 17. Drepturile în domeniul protecţiei muncii şi protecţiei mediului înconjurător
(1) Sindicatele participă la elaborarea politicii de stat în domeniul protecţiei muncii şi protecţiei
mediului înconjurător, la elaborarea programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă a
lucrătorilor, efectuează controlul obştesc asupra îndeplinirii la timp a acţiunilor programate în acest
domeniu.
(2) Sindicatele participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind protecţia muncii, au
dreptul să conteste, în modul stabilit, actele normative care lezează interesele salariaţilor.
(3) Sindicatele efectuează controlul obştesc asupra stării protecţiei muncii şi a mediului înconjurător
prin intermediul organelor lor elective, inspectoratului tehnic al protecţiei muncii şi împuterniciţilor
pentru protecţia muncii, care acţionează în baza regulamentelor aprobate de centrele sindicale
corespunzătoare. În acest scop, ele sînt în drept:
a) să viziteze şi să revizuiască nestingherit unităţile si subunităţile lor, indiferent de forma
juridică de organizare şi de tipul de proprietate, pentru a determina corespunderea condiţiilor de
muncă cerinţelor de protecţie a muncii;
b) să prezinte patronului (administraţiei) propuneri, obligatorii pentru examinare, cu
formularea de sugestii privind eliminarea neajunsurilor depistate;
c) să participe la activitatea comisiilor pentru primirea în exploatare a obiectelor de producţie,
la cercetarea accidentelor de muncă;
d) să apere interesele membrilor de sindicat în problemele ce ţin de protecţia muncii, de
acordarea înlesnirilor, compensaţiilor şi altor garanţii sociale în legătură cu influenţa asupra celor ce
muncesc a factorilor de producţie şi ecologici nocivi.
(4) În cazul depistării la unităţi a încălcării cerinţelor de protecţie a muncii, tăinuirii accidentelor de
muncă şi a cazurilor de îmbolnăviri profesionale ori al cercetării neobiective a acestor fapte,
sindicatul poate cere conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente luarea măsurilor
de neamînat, tragerea persoanelor vinovate la răspundere.
(5) În cazul periclitării vieţii sau sănătăţii lucrătorilor, sindicatul este în drept să ceară întreruperea
lucrărilor şi suspendarea deciziilor patronului (administraţiei) contrare legislaţiei cu privire la
protecţia muncii. Patronul (administraţia) este obligat să examineze cerinţele sindicatului şi să-l
informeze în scris despre decizia luată.
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Articolul 18. Dreptul la protecţia socială a lucrătorilor
(1) În scopul protecţiei sociale a lucrătorilor, sindicatele contribuie la dezvoltarea economiei cu
orientare socială, participă la elaborarea programelor sociale în vederea îmbunătăţirii ocrotirii
sănătăţii, asistenţei sociale, creării condiţiilor care să asigure o viaţă decentă şi dezvoltarea liberă a
personalităţii, la realizarea măsurilor de protecţie socială a lucrătorilor, participă la determinarea
criteriilor de bază ale nivelului de trai, efectuează controlul obştesc al respectării legislaţiei în
domeniile menţionate.
(2) Reprezentanţii sindicatelor, în condiţii de paritate cu partenerii sociali, intră în componenţa
organului de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat.
(3) Sindicatele participă la organizarea tratamentului balneo-sanatorial al salariaţilor, odihnei copiilor
şi adulţilor, activităţii şcolilor de educaţie fizică şi sport pentru copii, valorificînd mijloacele proprii,
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, patronilor, autorităţilor publice şi alte mijloace, în
limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare.
Articolul 19. Dreptul la efectuarea controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii
şi locative
Sindicatele efectuează controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii şi locative în unităţi,
indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de subordonarea departamentală
sau ramurală, şi sînt în drept să ceară eliminarea neajunsurilor depistate.
Articolul 20. Dreptul la efectuarea controlului obştesc al procesului de privatizare
Sindicatele, în conformitate cu legislaţia, cu contractele colective de muncă şi cu statutele lor,
efectuează controlul obştesc asupra respectării actelor normative cu privire la privatizare.
Articolul 21. Participarea la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor
colective de muncă
(1) Sindicatele acordă asistenţă juridică membrilor de sindicat, participă, în conformitate cu
legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale de muncă.
(2) Sindicatele participă la soluţionarea conflictelor colective de muncă în problemele legate de
interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale, de încheierea şi îndeplinirea contractelor
colective de muncă, de stabilirea unor noi condiţii de muncă şi de trai sau schimbarea celor
existente. Drepturile sindicatelor în procesul de soluţionare a unor asemenea conflicte sînt stabilite
de legislaţie, de actele normative şi de contractele colective de muncă.
(3) Sindicatele creează, în conformitate cu legislaţia, servicii juridice pentru reprezentarea drepturilor
şi intereselor membrilor lor în autorităţile publice, inclusiv în autorităţile judecătoreşti şi în alte
autorităţi. Modul de activitate a unor astfel de servicii este determinat în statutele (regulamentele)
lor, aprobate de organul sindical respectiv.
Articolul 22. Dreptul la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor
(1) În scopul apărării drepturilor membrilor de sindicat şi drepturilor sindicatelor, protejării de
samavolnicia patronilor, influenţării asupra autorităţilor publice în vederea promovării unei politici
social-economice ce ar corespunde intereselor lucrătorilor, organul sindical, de sine stătător sau la
decizia membrilor sindicatului respectiv, organizează şi desfăşoară, în modul stabilit de lege,
întruniri: mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni, marşuri, pichetări, greve şi alte acţiuni,
folosindu-le drept formă de luptă pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, majorarea salariului,
reducerea şomajului, întărirea solidarităţii lucrătorilor în lupta pentru drepturile şi interesele lor
profesionale, economice, de muncă şi sociale.
(2) Sindicatele pot desfăşura acţiuni comune de solidaritate cu alte organizaţii, asociaţii, precum şi cu
centre sindicale din ţară şi cu centre similare de peste hotare.
(3) În scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale ale
membrilor lor, sindicatele folosesc şi alte forme de acţiuni care nu contravin legislaţiei.
Articolul 23. Dreptul la informaţie
(1) Sindicatele sînt în drept să primească gratuit informaţie de la autorităţile administraţiei publice,
patroni şi asociaţiile lor în probleme ce ţin de muncă, salariu, şomaj, dezvoltarea social-economică,
starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul locativ.
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(2) Neprezentarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a informaţiei solicitate sau
prezentarea unei informaţii neveridice se califică drept împiedicare a activităţii sindicatelor.
Persoanele vinovate sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia.
(3) Sindicatele au dreptul să primească, să transmită şi să difuzeze informaţii prin orice mijloc
legitim. În calitate de partener social, ele beneficiază gratuit de serviciile organelor de informare în
masă de stat, pot organiza sondaje sociologice şi dispune de centre informative.
Articolul 24. Reglementarea raporturilor dintre sindicate, Guvern şi patronat
Raporturile dintre sindicate, Guvern şi patronat în domeniul parteneriatului social se aşează pe
principiul egalităţii în drepturi şi se reglementează de Constituţie, de convenţiile Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, la care Republica Moldova este parte, de Legea cu privire la Guvern, Legea
patronatelor, prezenta lege şi de alte acte normative în acest domeniu.

Capitolul IV. PATRIMONIUL SINDICATELOR ŞI PROTECŢIA LUI
Articolul 25. Patrimoniul sindicatelor
(1) Statutul juridic al sindicatului, ca subiect al dreptului de proprietate, este bazat pe normele
dreptului internaţional, pe prevederile Constituţiei, Codului civil, legislaţiei cu privire la proprietate,
prezentei legi, altor acte normative, precum şi ale statutului sindicatului.
(2) Patrimoniul sindicatelor include: întreprinderi, terenuri, clădiri de producţie şi nelegate de
producţie, instalaţii, instituţii balneo-sanatoriale, turistice, sportive şi alte instituţii de întremare,
instituţii de culturalizare, ştiinţifice şi de învăţămînt, fond locativ, bănci, tipografii, edituri, valori
mobiliare, utilaj, inventar şi alte bunuri.
(3) Sindicatele şi asociaţiile lor au dreptul de proprietate asupra patrimoniului procurat sau creat din
contul mijloacelor proprii, mijloacelor întreprinderilor şi organizaţiilor care le aparţin, asupra
patrimoniului primit cu titlu gratuit de la întreprinderi, organizaţii, autorităţi publice, organizaţii
sindicale, organele sindicale ierarhic superioare, precum şi asupra celui procurat în condiţii ce nu
contravin legislaţiei.
(4) Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau
gestionat de alte persoane, inclusiv de autorităţile publice, fără acordul proprietarului.
(5) Sindicatele şi asociaţiile lor posedă, se folosesc şi dispun de patrimoniul care le aparţine cu drept
de proprietate şi de mijloace financiare pentru asigurarea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare.
(6) Sindicatele nu răspund pentru obligaţiile statului, subiecţilor activităţii de întreprinzător, care, la
rîndul lor, nu răspund pentru obligaţiile sindicatelor.
(7) Sursele şi modul de formare şi utilizare a mijloacelor şi bunurilor sindicatelor sînt stabilite în
statutele lor.
(8) Sindicatele pot desfăşura activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi cu statutele
lor.
(9) Raporturile dintre sindicate, dintre asociaţiile sindicale şi întreprinderile acestora referitoare la
dreptul de proprietate se bazează pe împuternicirile prevăzute în statutele, regulamentele lor şi/sau
în contractele încheiate între ele.
Articolul 26. Subiecţii dreptului de proprietate al sindicatelor
Subiecţi ai dreptului de proprietate al sindicatelor sînt organizaţiile sindicale şi asociaţiile acestora,
care au statut de persoană juridică. Persoana fizică membru al organizaţiei sindicale nu are drept de
proprietate asupra cotei din patrimoniul sindicatelor.
Articolul 27. Mijloacele băneşti ale sindicatelor
(1) Mijloacele băneşti ale sindicatelor se formează din taxele de înscriere şi cotizaţiile de membru,
donaţii, venituri provenite din activitatea legală de întreprinzător.
(2) Sindicatele pot constitui fonduri de solidaritate, de şomaj, de grevă, de asigurare, de pensii, de
investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţămînt şi pregătirea cadrelor şi alte fonduri, necesare
pentru soluţionarea sarcinilor statutare.
Articolul 28. Impunerea fiscală
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(1) Sindicatele şi asociaţiile lor, instituţiile de culturalizare, de învăţămînt, ştiinţifice, sportive,
balneo-sanatoriale, instituţiile de întremare pentru copii şi alte instituţii de întremare ale sindicatelor,
fondurile de solidaritate şi fondurile de şomaj constituite de sindicate beneficiază de înlesniri fiscale în
conformitate cu legislaţia.
(2) Întreprinderile sindicatelor varsă în buget plăţi în cuantumul şi în modul stabilite de legislaţie.
Articolul 29. Controlul activităţii financiare
(1) Activitatea financiară a sindicatelor, desfăşurată în conformitate cu statutele lor, nu este
controlată de autorităţile publice, excepţie făcînd activitatea de întreprinzător.
(2) Activitatea financiară a sindicatelor privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de
stat este controlată de stat în modul prevăzut de legislaţie. Sindicatele sînt obligate să prezinte Casei
Naţionale de Asigurări Sociale, în termenele stabilite, dări de seamă privind utilizarea acestor
mijloace.
Articolul 30. Garanţiile dreptului de proprietate al sindicatelor
Dreptul de proprietate al sindicatelor şi al asociaţiilor acestora se asigură şi se garantează de
Constituţie şi de alte acte legislative.
Capitolul V. GARANŢIILE ACTIVITĂŢII SINDICATELOR
Articolul 31. Respectarea drepturilor sindicatelor
(1) Autorităţile publice, patronatul, unităţile sînt obligate să respecte drepturile sindicatelor,
prevăzute de statutele lor, de legislaţie şi de actele internaţionale.
(2) Statul garantează sindicatelor condiţii favorabile pentru îndeplinirea sarcinilor lor statutare şi
împuternicirilor privind realizarea hotărîrilor organelor sindicale de toate nivelurile.
(3) Autorităţile publice, patronii nu sînt în drept să împiedice ori să interzică reprezentanţilor
sindicatelor să viziteze unităţile şi subdiviziunile lor în scopul realizării sarcinilor statutare si
împuternicirilor sindicatelor.
Articolul 32. Susţinerea învăţămîntului sindical
(1) Sindicatele, în comun cu partenerii sociali, elaborează şi, prin instituţiile lor de învăţămînt,
promovează programe de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective
etc.
(2) Autorităţile publice şi patronatul acordă instituţiilor de învăţămînt ale sindicatelor ajutorul necesar
la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului
social.
Articolul 33. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la
locul de muncă de bază
(1) Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul
de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare fără consimţămîntul preliminar al
organului ai cărui membri sînt. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali)
neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul
preliminar al organului sindical ierarhic superior.
(2) Transferarea la alt lucru a persoanei, alese în componenţa organului sindical şi neeliberate de la
locul de muncă de bază, se face cu consimţămîntul organului al cărui membru este, respectîndu-se şi
alte prevederi stabilite de legislaţie şi de contractul colectiv de muncă.
(3) Concedierea din iniţiativa administraţiei a persoanei alese în organele sindicale şi neeliberate de
la locul de muncă de bază se admite, cu respectarea modului general de concediere, doar cu
consimţămîntul preliminar al organului sindical al cărui membru această persoană este. Conducătorii
organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot
fi concediaţi din iniţiativa administraţiei fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic
superior.
(4) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă pînă
la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale,
păstrîndu-li-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor
sindicale poate fi determinată în contractul colectiv de muncă.
(5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării
la adunările sindicale, învăţămîntul sindical, seminarele, congresele şi conferinţele convocate de
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sindicate, participanţii, membrii organelor elective sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază,
păstrîndu-li-se salariul mediu.
Articolul 34. Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de
muncă de bază
(1) Persoanelor eliberate din lucru în urma alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după
expirarea mandatului, li se acordă funcţia avută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie
echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, contractul individual de
muncă se suspendă. Cu persoana care deţine funcţia persoanei alese în funcţia electivă se încheie
contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia.
(2) În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă
echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea numărului de lucrători), administraţia (iar
în cazul lichidării unităţii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la alineatul (1) al
prezentului articol o indemnizaţie de concediere egală cu 6 salarii medii lunare.
(3) Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale
unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.
(4) Concedierea din iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor
sindicale nu se admite timp de un an după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de
lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru
care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în
mod obişnuit.
(5) În contractele colective de muncă şi statutele sindicatelor pot fi prevăzute şi alte garanţii
(înlesniri) pentru lucrătorii sindicali electivi şi alţi lucrători sindicali titulari.
Articolul 35. Obligaţiile unităţilor privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea
sindicatelor
(1) Patronul (administraţia) are obligaţia să acorde gratuit sindicatului respectiv încăperi cu tot
inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.
(2) Patronul (administraţia) pune gratuit la dispoziţia sindicatului respectiv, potrivit contractului
colectiv de muncă, mijloace de transport şi mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor
obşteşti.
(3) Clădirile, încăperile, amenajările şi alte obiecte de menire social-culturală, bazele de odihnă,
taberele de întremare pentru copii şi adolescenţi, aflate la balanţa unităţilor sau arendate de ele, se
pun gratuit la dispoziţia sindicatelor pentru organizarea odihnei, desfăşurarea activităţii culturaleducative, de cultură fizică şi întremare a membrilor colectivului şi familiilor lor conform contractului
colectiv de muncă.
(4) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare şi
pază, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor şi a celorlalte obiecte, indicate în alineatul (3) al
prezentului articol, se fac din contul patronului şi din alte surse prevăzute de legislaţie.
(5) Patronul (administraţia) alocă, în modul stabilit, sindicatului mijloace în mărime de pînă la 0,15%
din fondul de salarii pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.
(6) Patronul (administraţia) efectuează fără plată, în modul stabilit, colectarea cotizaţiilor de membru
al sindicatului şi le transferă lunar pe contul de decontare al organului sindical respectiv.
(7) Alte măsuri pentru asigurarea activităţii sindicatelor se reglementează în contractul colectiv de
muncă şi nu trebuie să diminueze eficienţa funcţionării unităţii.
Articolul 36. Garanţii pentru membrii de sindicat
Membrii de sindicat au drepturile şi obligaţiile prevăzute în Constituţie, în prezenta lege, în alte acte
normative, în statutul sindicatului şi în contractul colectiv de muncă, realizarea căruia este garantată.
Capitolul VI. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA
SINDICATE ŞI A STATUTELOR LOR
Articolul 37. Răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile publice,
patronat şi sindicate
(1) Pentru încălcarea prezentei legi, a celorlalte acte normative privind sindicatele, a statutelor
sindicatelor sau aplicarea legislaţiei în măsură să împiedice realizarea garanţiilor stabilite în
activitatea sindicatelor, persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, patronatului şi
sindicatelor răspund în conformitate cu legislaţia.
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(2) Persoanele culpabile de împiedicarea activităţii legale a sindicatelor poartă răspundere
disciplinară, materială, administrativă, penală, în conformitate cu legislaţia.
Articolul 38. Modul de examinare a plîngerilor
(1) Plîngerile cu privire la încălcările prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative cu privire la
sindicate, ale statutelor sindicatelor se examinează de instanţele judecătoreşti. Plîngerile se
înaintează de către organele sindicale respective şi de alte organe de supraveghere şi control asupra
respectării legislaţiei muncii.
(2) Hotărîrile, încheierile şi sentinţele instanţelor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor plîngeri
pot fi atacate în conformitate cu legislaţia.
(3) Plîngerile asupra hotărîrilor (actelor) organelor sindicale şi asupra acţiunilor lucrătorilor
(activiştilor) sindicali se examinează în conformitate cu legislaţia şi cu statutele sindicatelor.
Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 39
(1) Sindicatele, înregistrate în modul stabilit pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se
supun reînregistrării.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta
lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Hotărîrea Sovietului Suprem R.S.S. Moldova
pentru ratificarea Legii U.R.S.S. nr.478-XII din 31 ianuarie 1991 cu privire la sindicate, la drepturile
şi garanţiile activităţii lor.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV
Chişinău, 7 iulie 2000
Nr. 1129-XIV

LEGEA PATRONATELOR
Nr. 976-XIV din 11 mai 2000
(Monitorul Oficial nr. 141-143, 9 noiembrie 2000)
_______________________________________________________________________________
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează modul de constituire, funcţionare şi încetare a activităţii patronatelor
în Republica Moldova în conformitate cu Concepţia pentru dezvoltarea sistemului de dialog social.
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Statutul juridic al patronatelor
(1) Patronatele sunt organizaţii necomerciale, neguvernamentale, independente şi apolitice,
constituite în baza liberei asocieri şi egalităţii în drepturi a patronilor din diverse domenii de
activitate.
(2) Patronatele au dreptul să constituie subdiviziuni teritoriale proprii.
Articolul 2. Statutul juridic al patronului
În sensul prezentei legi, patronul este persoana juridică sau persoana fizică, înregistrată în modul
stabilit, care administrează şi utilizează capital, indiferent de forma acestuia, şi foloseşte munca
salariată în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă.
Articolul 3. Scopul constituirii patronatelor
Patronatele se constituie în scopul asistării membrilor acestora în capacitatea lor de patroni prin
acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor lor în
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relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi cu oricare alte organizaţii neguvernamentale
pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile statutelor proprii şi ale prezentei legi.
Articolul 4. Principiile de constituire şi de activitate a patronatelor
(1) Patronatele, indiferent de forma juridică de organizare, sunt egale în drepturi şi activează în baza
statutelor proprii şi a prezentei legi.
(2) Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor liberului consimţămînt şi egalităţii în
drepturi a tuturor membrilor.
Articolul 5. Formele juridice de organizare a patronatelor
Patronatele se constituie în următoarele forme juridice de organizare:
a) asociaţie patronală;
b) federaţie patronală;
c) confederaţie patronală.
Articolul 6. Asociaţia patronală
(1) Asociaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită prin asocierea a
cel puţin 10 patroni – persoane juridice şi/sau persoane fizice.
(2) Asociaţiile patronale pot fi constituite prin asocierea patronilor:
a) conform domeniului de activitate;
b) dintr-un anumit teritoriu, indiferent de genul de activitate al acestora.
(3) În cadrul unui domeniu de activitate sau al unui teritoriu pot fi constituite mai multe asociaţii
patronale.
(4) Asociaţiile patronale, în funcţie de scopurile şi caracterul activităţii lor, pot fi membri ai uneia sau
a mai multor federaţii sau confederaţii patronale.
Articolul 7. Federaţia patronală
(1) Federaţia patronală reprezintă o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două
sau mai multe asociaţii patronale dintr-un anumit domeniu de activitate în scopul soluţionării unor
probleme comune, în limitele împuternicirilor delegate de membrii lor.
(2) Membri ai federaţiei patronale pot fi şi patroni aparte din domeniul respectiv de activitate.
Articolul 8. Confederaţia patronala
(1) Confederaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două
sau mai multe federaţii patronale.
(2) Membri ai confederaţiei patronale pot fi de asemenea asociaţii patronale şi patroni aparte,
indiferent de principiile de asociere şi domeniul de activitate.
(3) Patronii, asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile patronale se pot asocia în vederea constituirii
unei confederaţii patronale reprezentative la nivel national.
Articolul 9. Reprezentarea patronatelor
Reprezentarea asociaţiilor, federaţiilor sau confederaţiilor patronale se efectuează prin persoana
preşedintelui sau a unuia dintre membrii conducerii acestora.
Articolul 10. Relaţiile dintre stat şi patronate
(1) Patronatele beneficiază de protecţia statului împotriva oricăror acte care, conform legislaţiei,
constituie un obstacol în organizarea, funcţionarea şi administrarea activităţii lor.
(2) Patronatele nu pot fi lichidate şi activitatea lor nu poate fi suspendată în baza unor acte de
dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice.
(3) Membrilor organelor de conducere eligibile ale patronatelor li se asigură protecţia legislativă
împotriva oricăror forme de condiţionare, de constrîngere sau de limitare a exercitării funcţiilor lor.
(4) Asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile patronale, după caz, sunt consultate şi li se solicită avize în
scris asupra proiectelor de legi şi altor acte normative cu caracter social-economic, precum şi
referitoare la activitatea patronatelor.
(5) Statul exercită controlul asupra activităţii patronatelor prin intermediul organelor sale, în modul şi
în cazurile prevăzute de legislaţie.
(6) Controlul de stat nu va perturba regimul normal de activitate al patronatelor. Autorităţile publice
poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.
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Articolul 11. Legislaţia cu privire la patronate
Legislaţia cu privire la patronate se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative.
Articolul 12. Colaborarea internaţională
Patronatele, în conformitate cu statutele proprii, pot stabili relaţii şi contacte internaţionale şi pot
participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova.

Capitolul II. ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE PATRONATELOR
Articolul 13. Atribuţiile patronatelor
Patronatele:
a) reprezintă, promovează, susţin şi apară interesele comune economice, tehnice şi juridice,
precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor lor;
b) susţin, conform legislaţiei, deplina libertate de acţiune în promovarea de către patroni a
programelor de dezvoltare ale unităţilor economice, asigurînd o maximă eficienţă a activităţii
economice;
c) promovează o concurenţă loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii lor, care
să asigure condiţii egale fiecăruia;
d) acordă consultanţă în problemele vizînd rezilierea contractelor de management;
e) participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare,
privatizare şi lichidare a întreprinderilor, precum şi de cooperare economică a acestora;
f) participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte
legislative şi alte acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare
a economiei naţionale şi a activităţilor economice, precum şi a strategiilor în domeniile salarizării şi
protecţiei muncii, învăţămîntului profesional şi sănătăţii;
g) asigură membrilor lor informaţii utile, facilitează relaţiile dintre aceştia, precum şi relaţiile cu
alte organizaţii, promovează interesul managerial, prestează servicii de consultanţă şi asistenţă de
specialitate, inclusiv în domeniul pregătirii şi folosirii forţei de muncă în scopul sporirii producti-vităţii
muncii;
h) exercită alte atribuţii conform prevederilor statutelor proprii şi legislaţiei în vigoare.
Articolul 14. Participarea patronatelor la dialogul social
(1) Patronatele sunt parte a dialogului social şi reprezintă interesele patronilor, indiferent de tipul de
proprietate şi de forma juridică de organizare.
(2) Patronatele participă la negocierea contractelor colective de muncă şi la concilierea, medierea şi
soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă, la alte negocieri, în conformitate cu statutele proprii şi
cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III. CONSTITUIREA PATRONATELOR
Articolul 15. Modul de constituire a patronatelor
(1) Patronatele se constituie la adunarea de constituire a membrilor fondatori, la care se adoptă
decizia de înfiinţare a patronatelor, se aprobă statutul şi se aleg organele de conducere şi de control
ale acestora.
(2) Patronatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform statutelor proprii şi legislaţiei în
vigoare.
Articolul 16. Statutul patronatului
(1) Statutul patronatului va conţine, în mod obligatoriu:
a) denumirea şi forma juridica de organizare a patronatului, sediul acestuia, precum şi al filialelor
lui;
b) obiectivele de activitate şi atribuţiile patronatului;
c) condiţiile de aderare, de ieşire şi de excludere din rîndurile membrilor patronatului;
d) drepturile şi obligaţiile membrilor patronatului;
e) structura patronatului, organele de conducere şi de control, atribuţiile şi mandatul acestora,
modul de adoptare a deciziilor şi de stabilire a caracterului deliberativ al şedinţelor;
f) informaţii despre mijloacele financiare şi patrimoniul iniţial;
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g) procedura de adoptare, de modificare şi de completare a statutului;
h) procedura controlului asupra activităţii patronatului;
i) procedura de încetare a activităţii patronatului.
(2) Statutul patronatului poate conţine şi alte prevederi care nu contravin prevederilor prezentei legi
şi ale altor acte normative.
Articolul 17. Înregistrarea patronatelor
(1) Patronatele dobîndesc statutul de persoana juridică din momentul înregistrării acestora.
(2) Patronatele sunt înregistrate de către Ministerul Justiţiei.
(3) Pentru înregistrare, patronatele, în decurs de o lună de la data desfăşurării adunării de
constituire, prezintă următoarele documente:
a) cererea semnată de conducătorul patronatului;
b) statutul patronatului în dublu exemplar;
c) procesul-verbal al adunării de constituire a patronatului;
d) lista fondatorilor, în care se va specifica pentru persoanele fizice – numele, prenumele, anul
naşterii, numărul şi seria buletinului de identitate, domiciliul şi semnătura; pentru persoanele
juridice – denumirea, sediul, numărul şi data înregistrării, semnătura reprezentantului;
e) actul care confirmă sediul;
f) documentul bancar care confirmă achitarea taxei de înregistrare;
g) documentul care confirmă corectitudinea denumirii patronatului;
h) fişa de înregistrare cu privire la atribuirea codului unic de identificare a organizaţiilor.
(4) Modificările şi completările în statutul patronatului se vor înregistra conform procedurii şi în
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Documentul care atestă înregistrarea patronatului este certificatul de înregistrare, al cărui
formular este aprobat de Ministerul Justiţiei.
Articolul 18. Decizia de înregistrare a patronatului
Ministerul Justiţiei adoptă, în termen de o lună de la data prezentării documentelor pentru
înregistrare, una din următoarele decizii:
a) a înregistra patronatul şi a elibera certificatul de înregistrare;
b) a refuza înregistrarea patronatului.
Articolul 19. Refuzul de înregistrare a patronatului
(1) Înregistrarea patronatului poate fi refuzată în cazul în care:
a) Ministerul Justiţiei constată că documentele prezentate de patronat conţin informaţii
neautentice sau sunt perfectate cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
b) anterior a fost înregistrat un patronat cu aceeaşi denumire;
c) scopurile patronatului contravin legislaţiei în vigoare.
(2) Decizia privind refuzul de înregistrare a patronatului se comunică solicitantului în scris în termen
de 3 zile.
(3) Decizia privind refuzul de înregistrare a patronatului în termenul stabilit sau din motive
considerate neîntemeiate poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în
termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
(4) Refuzul de înregistrare a patronatului nu constituie un obstacol pentru depunerea repetată a
documentelor de înregistrare dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru
adoptarea deciziei de refuz.
(5) La depunerea repetată a documentelor de înregistrare se percepe o nouă taxă de înregistrare, cu
excepţia cazurilor cînd instanţa de judecată anulează refuzul neîntemeiat de înregistrare a
patronatului.
Capitolul IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PATRONATELOR
Articolul 20. Drepturile patronatelor
(1) Patronatele sunt în drept:
a) să reprezinte, să promoveze, să susţină şi să apere drepturile şi interesele membrilor lor în
relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice, atît pe
plan naţional, cît şi internaţional, în conformitate cu statutele proprii şi cu prezenta lege;
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b) să desemneze reprezentanţii lor şi să participe, în condiţii convenite între părţile interesate, la
negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri cu autorităţile
publice şi sindicatele, precum şi la dialog social în cadrul structurilor tripartite, conform statutelor
proprii, legislaţiei Republicii Moldova şi dreptului internaţional;
c) să difuzeze liber informaţia referitoare la activitatea lor, să instituie mijloace proprii de
informare în masă, să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea
activităţii statutare, să formeze, în funcţie de necesităţi, subdiviziuni teritoriale, să creeze, în modul
stabilit de lege, întreprinderi sau să participe, în calitate de fondator, la crearea acestora;
d) să se afilieze la organizaţii internaţionale, să stabilească relaţii de colaborare sub diferite
aspecte cu organizaţii patronale similare din alte ţări, să participe la alte acţiuni care nu contravin
obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova;
e) să beneficieze şi de alte drepturi prevazute de legislaţia în vigoare sau care derivă din aceasta.
Articolul 21. Obligaţiile patronatelor
(1) Patronatele sunt obligate:
a) să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi statutul propriu;
b) să opereze modificările necesare în documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei
sau în cazul constatării necorespunderii acestor documente legislaţiei în vigoare;
c) să informeze anual Ministerul Justiţiei asupra continuării activităţii lor, indicîndu-şi denumirea,
sediul şi organul de conducere;
d) să verse la buget impozitele şi alte plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) să prezinte Ministerului Justiţiei, în termen de 15 zile, informaţia cu privire la sediul
patronatului, în cazul în care sediul a fost schimbat.
(2) Neprezentarea, în decurs de 2 ani, a informaţiei specificate la alin. (1) lit. c), atrage excluderea
patronatului din registrul de stat, în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, la cererea Ministerului
Justiţiei.
Capitolul V. PATRIMONIUL PATRONATELOR. EVIDENŢA ŞI
CONTROLUL ACTIVITĂŢII PATRONATELOR
Articolul 22. Patrimoniul patronatelor
(1) Patronatele pot avea în proprietate orice bunuri necesare realizării scopurilor statutare.
(2) Sursele de formare a patrimoniului patronatelor sunt:
a) taxele de aderare şi cotizaţiile;
b) donaţiile, sponsorizările;
c) veniturile din activitatea întreprinderilor create de către patronat sau cu participarea acestuia,
desfăşurată în conformitate cu statutele acestor întreprinderi şi cu legislaţia în vigoare;
d) taxele pentru participarea la cursurile de instruire şi de perfecţionare profesională;
e) contribuţiile pentru activităţile de negociere a contractelor colective de muncă;
f) alte surse neinterzise de lege.
(3) Sursele de formare a patrimoniului, specificate la alin. (2), sunt supuse impozitării conform
legislaţiei în vigoare.
(4) Patrimoniul patronatelor se foloseşte în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare şi nu
poate fi repartizat între membrii lor.
(5) Patrimoniul şi alte resurse materiale ale patronatelor nu pot fi folosite pentru susţinerea
partidelor politice şi a candidaţilor în campaniile electorale.
Articolul 23. Activitatea economico-financiară a patronatelor
Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăşoară în conformitate cu bugetele proprii.
Articolul 24. Evidenţa şi controlul activităţii patronatelor
(1) Patronatele ţin evidenţa activităţii desfăşurate, prezintă dări de seamă contabile şi statistice în
modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(2) Controlul intern şi verificarea gestiunii patronatului se efectuează de către comisia de cenzori.
(3) Controlul activităţii financiare a patronatelor este exercitat de către organele financiare şi fiscale
de stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Capitolul VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PATRONATELOR
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Articolul 25. Incetarea activitatii patronatelor
(1) Patronatele îşi încetează activitatea în caz de:
a) reorganizare;
b) lichidare.
(2) Modul de încetare a activităţii patronatelor se reglementează de statutele lor şi de prezenta lege.
Articolul 26. Reorganizarea patronatelor
(1) Patronatele se reorganizează în modul prevăzut de statutele lor.
(2) În cazul reorganizării patronatelor, patrimoniul acestora se transmite persoanelor juridice nouconstituite în modul prevăzut de Codul civil. Patronatele nu pot fi reorganizate în organizaţii
comerciale sau în partide politice.
Articolul 27. Lichidarea patronatelor
(1) Patronatul se lichidează prin decizia adunării generale a membrilor.
(2) Patronatul poate fi lichidat şi prin hotărîre a instanţei de judecată, în cazul încălcării legislaţiei, la
cererea procurorului sau a Ministerului Justiţiei.
(3) Organul care adoptă decizia cu privire la lichidarea patronatului instituie comisia de lichidare şi
stabileşte modul şi termenul de lichidare a patronatului.
(4) Bunurile rămase după lichidarea patronatului şi după achitarea datoriilor faţă de toţi creditorii vor
fi folosite conform statutului, iar în cazul în care nu există asemenea prevederi, vor fi folosite pentru
realizarea scopurilor statutare, conform deciziei cu privire la lichidarea patronatului. Patrimoniul
patronatului lichidat nu poate fi transmis organizaţiilor comerciale, partidelor politice sau persoanelor
fizice.
Articolul 28. Modul de radiere a patronatului din registrul de stat
(1) În caz de încetare a activităţii sale, pentru efectuarea înscrierii respective în registrul de stat,
patronatul va prezenta Ministerului Justiţiei următoarele documente:
a) cererea cu privire la radierea patronatului din registrul de stat;
b) certificatul de înregistrare (în original);
c) actul care confirmă achitarea integrală a plăţilor în bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat;
d) documentele de constituire;
e) actul despre predarea spre nimicire a ştampilelor, eliberat de către organul împuternicit de
poliţie;
f) copia avizului despre lichidarea patronatului, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) În cazul lichidării patronatului, Ministerul Justiţiei emite decizia privind anularea certificatului de
înregistrare a patronatului şi radierea acestuia din registrul de stat.
(3) Decizia privind anularea certificatului de înregistrare a patronatului şi radierea acestuia din
registrul de stat se expediază organului de conducere al patronatului, organelor respective ale
inspectoratului fiscal, organelor de statistică şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 29
(1) Patronatele care cad sub incidenţa prezentei legi, înregistrate înainte de intrarea în vigoare a
acesteia, în termen de un an vor aduce statutele proprii în concordanţă cu prevederile ei. Totodată,
patronatele în cauză îşi menţin dreptul la aceeaşi denumire, simbolică, aceleaşi conturi bancare şi
elemente de identificare, iar în certificatul de înregistrare de stat se notează data constituirii în fapt
a patronatului. Patronatele care nu vor reînregistra statutele proprii în termenul stabilit de prezenta
lege se vor considera autodizolvate şi vor fi radiate din registrul de stat ca patronat în baza deciziei
Ministerului Justiţiei.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV
Chişinău, 11 mai 2000
Nr. 976-XIV
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_______________________________________________________________________________
DECRETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la asigurarea drepturilor sindicatelor în sfera
parteniriatului social
Nr.247 din 15.12.92
_______________________________________________________________________________
În scopul executării drepturilor sindicatelor şi al creării condiţiilor necesare pentru activitatea
lor în sfera parteneriatului social în domeniul relaţiilor social-economice pînă la adoptarea legislaţiei
respective decretez:
1. Se stabileşte că Federaţia Sindicatelor Independente din Moldova, sindicatele republicane de
ramură apără drepturile social-economice şi reprezintă interesele oamenilor muncii în relaţiile cu
Guvernul, ministerele, departamentele de stat şi asociaţiile republicane ale patronatului.
2. Se consideră raţional de a încheia în fiece an, cu începere de la 1 ianuarie 1993:
la nivelul statului - acorduri generale în problemele social-economice între Guvern, Federaţia
Sindicatelor Independente din Moldova şi asociaţiilor republicane ale patronatului, care să stabilească
garanţii social-economice minimale pentru oamenii muncii şi obligaţiunile părţilor în ceea ce priveşte
crearea condiţiilor de muncă şi asigurarea protecţiei muncii, retribuirea muncii, timpul de muncă şi
timpul de odihnă, gradul de utilizare a forţei de muncă, protecţia socială a grupurilor vulnerabile ale
populaţiei, realizarea programelor cosial-economice republicane etc.;
la nuvelul de ramură - acorduri între organele respective ale administraţiei de stat, sindicatele de
ramură şi asociaţiile de ramură ale patronatului, în care să se prevadă obligaţiunile reciproce ale
părţilor, să se reglementeze relaţiile sociale şi de muncă în domeniul organizării şi retribuirii muncii,
garanţiilor sociale, angajării şi concedierii lucrătorilor, să se asigure creşterea eficienţei producţiei,
întărirea disciplinei de muncă, preîntîmpinarea conflictelor de muncă (grevelor, lokautelor), precum şi
apărarea intereselor oamenilor muncii în procesul privatizării. Acordurile încheiate nu trebuie să
înrăutăţească garanţiile sociale stabilite de legislaţia şi acordurile în vigoare;
în conformitate cu legislaţia muncii - contracte colective la întreprinderi, instituţii şi
organizaţii, indiferent de forma de proprietate, care să reglementeze relaţiile de muncă şi socialeconomice dintre comitetele sindicale, ce reprezintă interesele colectivelor de munca, şi proprietari
(sau organele lor împuternicite în persoana administraţiei). Contractele colective încheiate la
întreprinderi, organizaţii şi instituţii din cadrul unei ramuri nu pot conţine norme care să
înrăutăţească situaţia lucrătorilor în comparaţie cu condiţiile acordului încheiat la nivelul de ramură.
3. În cazul în care divergenţele dintre semnatarii acordurilor tripartite la nivel de ramură nu pot fi
soluţionate de părţile contractante, ele se soluţionează de Comisia tripartită pentru reglementarea
problemelor social-economice, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 28
septembrie 1992 nr. 206.
Comisia examinează de asemenea cauzele apariţiei în timpul îndeplinirii acordurilor la nivel de
ramură a litigiilor (conflictelor) şi ia decizii privind caracterul lor fundamentat.
În cazul în care condiţiile acordurile sînt respectate, grevele şi lokautele se consideră nelegitime.
Comisia este obligată să prezinte o dată în semestru organului legislativ şi executiv suprem o analiză
a cauzelor apariţiei conflictelor menţionate şi o informaţie despre măsurile întreprinse pentru
soluţionarea lor.
Guvernul este obligat să introducă de comun acord cu Federaţia Sindicatelor Independente din
Moldova modificările corespunzătoare în Regulamentul cu privire la Comisia tripartită pentru
reglementarea problemelor social-economice în Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Guvernului
din 26 noiembrie 1992 nr. 772.
4. Guvernul, conducătorii organelor de autoadministrare locală, ministerelor, departamentelor de
stat, întreprinderilor, asociaţiilor şi altor organizaţii, indiferent de forma de proprietate şi
subordonarea departamentală, să respecte cu stricteţe drepturile şi garanţiile activităţii sindicatelor,
drepturile lor patrimoniale, prevăzute de normele de drept internaţional, legislaţia în vigoare şi
statutele sindicatelor.
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5. Prezentul Decret intră în vigoare din ziua semnării.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Mircea SNEGUR
or. Chişinău,
15 decembrie 1992
nr. 247
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