Opinii și recomandări la proiectul noului Cod al muncii colectate de la
membrii CNPM
1. Art. 1 alin 3
Nu se încadreaza la acest capitol
Art. 1 alin. 3 „Contractul de muncă nu poate conține norme care se deosebesc de cele
prevăzute de prezenta Lege și ânrăutățesc situația salariatului." Considerăm că ar fi oportun
de indicat că contractul de muncă nu trebuie să conțină norme ce contravin legislației și
înrăutățesc situația salariatului, și nu doar se deosebesc pentru a nu crea confuzii în
interpretare.
Art. 3
Articolul urmează a fi completat cu un alineat nou
„Subiecți ai relațiilor conexe în relațiile de muncă pot apărea alte persoane fizice și juridice”
Această prevedere vine să asigure existența contactelor de ucenicie și contractelor de
instruire duală, dar și a contractelor trilaterale încheiate între Angajator, Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă și viitor angajat etc. Presupunem că existența unor
asemenea contracte nu se rezumă la cele menționate mai sus.
2. Art. 3 alin 1.
A se completa cu sintagma „prevăzute de Legea Patronatelor și Legea Sindicatelor”
3. Art. 4 alin. 1
„La împlinirea varstei de 16 ani persoanele fizice dobândesc capacitatea deplină de exercițiu”.
Această prevedere dublează pe cea din legislația civilă, considerăm că în Codul muncii ar fi
mai binevenită următoarea sintagmă: "La împlinirea vârstei de 16 ani persoanele fizice pot
participa în raporturi de muncă în condiții generale"
Art. 5 alin 1
De verificat dacă nu contravine legii privind protecția datelor cu caracter personal
4. Art. 52
Necesită a fi completat cu prevederi care permit încheierea Contractului individual de muncă
cu persoane care nu au statut de salariat, dar în urma calificării obținute se va obliga să se
angajeze la angajatorul care a contribuit la costurile de studii
5. Capitolul XI Contractul colectiv
Capitolul XI urmează a fi dezvoltat pentru a comasa în el și alte nivele de negocieri, nu numai
a celui la nivel de întreprindere.
6. Prevederi suplimentare

Urmează a fi introdus în proiect un capitol sau titlu care ar conține prevederi privind
particularitățile relațiilor de muncă pentru unele categorii de angajați (cumul, sezonieri,
diplomați, muncitori casnici, diplomați, asociații religioase etc.)
7. Art. 6
Articolul este voluminos și anevoios în înțelegere de acea propunem divizarea lui în două
articole: unul va prevedea conținutul contractului individual de muncă iar celălalt procedura
de încheiere a contractului individual de muncă.
Pentru a evita situațiile în care una din părți nu înțelege textul contractului este foarte
important ca contractul individual de muncă să se perfecteze în limba de stat.,
8. Art. 6 alin. 2 lit.e
Crează incertitudine în aplicare. Angajatorul va considera că are destule motive pentru încheia
CIM pe perioadă determinată dar inspectorii de muncă sau instanșă poate să nu susșină
argumentele angajatorului. Poate de scris de exemplu „în alte cazuri prevăzute expres de legi
speciale”
9. Art. 6 alin. 2
A completa aliniatul cu cele categorii care sunt prevăzute de Codul Educației.
g) cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi
rectorii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de
învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv,
secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
i) cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţilor;
10. Art. 6 alin. 13, lit. e)
Stabilește ca condiție esențială a contractului individual de muncă - cuantumul salariului și
modul de achitare, astfel prin modul de achitare a salariului putem înțelege achitarea acestuia
din casieria întreprinderii sau prin transfer pe cardul salarial sau subînțelegem periodicitatea
achitării acestuia. Considerăm că în primul caz această informație nu este relevantă și se poate
modifica modalitatea de achitare în decursul raportului de muncă. In ceea ce ține de
periodicitatea achitării salariului, aceasta este o condiție esențiaă a contractului, prin urmare
prevederea dată ar fi mai clară „cuantumul salariului și periodicitatea de achitare a acestuia"
11. Art. 6 alin. 13, lit. g)
stabilește ca condiție esenlială a contractului individual de muncă durata concediului plătit și
ordinea de acordare a concediului. Luând in considerare că în prevederile Codului muncii se
utilizează expresia de concediul de odihnă anual, considerăm că din punct de vedere a
comoditălii utilizării, nu ar trebui modificată noțiunea de concediu de odihnă în concediul
plătit. Totodată, considerăm că ordinea de acordare a concediului nu poate fi privită ca
condiție esenlială a contractului.

12. Art. 6 alin. 13
De completat cu o literă noua h) Drepturile si obligatiile reciproce.
13. Art. 9 alin. (2)
Indirect și aplicabil în practică acest aliniat contravine principiului libertății muncii.
14. Art. 13
Prestarea muncii de către terți ar pune angajatorul (uneori și angajatul – în caz de accident)
în poziție dezavantajată. Acesta urmează a fi exclus.
15. Art. 17 alin. (1)
Stabilește „Angajatorul are dreptul să stabilească regulamentul de muncă și este obligat să-l
aducă la cunoștința salariatului". Prin urmare, angajatorul nu este obligat să adopte
regulamentul intern. Însă, în alin. 2 sunt indicate prevederile specifice ce ar trebui să conțină
regulamentul: ora, Iocul si ordinea de achitare a salariului; durata și modul de oferire a
concediului fără plată, ș.a. Credem că angajatorul este in drept singur să aleagă care anume
prevederi specifrce să le includă în Regulamentul Intern și în cazuli în care îl adoptă, unica
condiție fiind ca acestea sa nu contravină legislației.
16. Art. 14 alin. 4 lit. d)
Urmează a fi foarte bine articulat cu condiția esențială a CIM Art. 6 alin. 13 timpul de lucru şi
timpul de odihnă;
17. Art. 15 și art. 16
Urmează a fi completate cu categoriile de salariați care fac excepție
18. Art. 22
Sa fie alin,1, e noțiune
19. Art. 32
Cifra 10 este considerată una exagerată. Nu credem că multă lume prestează munca în
condiții nocive ca să beneficieze de astfel de favoare și aceasta ar reduce eforturile
angajatorului de a crea loc de muncă inofensiv deoarece va plăti concediale în loc să
investească în acest loc de muncă sau echipament, indiferent de care.
20. Art. 36
Poate fi cazul de introdus acest articol în legea 289 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
21. Art. 43 alin. 2
k)

concediul fără păstrarea salariului; - perioada?

l)

concediul plătit; care?

22. Art. 46
Urmează a fi completat în corespundere cu directiva UE privind concedierile în masă, obligație
pe care o are Republica Moldova derivată din Acordul de asociere RM-UE. Norma spune că
nu se aplică procedura generală, dar una specială nu este.
23. Art. 48
A se vedea dacă nu intră în contradicție cu prevederile CONVENŢIEI 1950 din 04.11.1950
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
24.
Introducerea unor reguli generale cu privire la normarea muncii. Odată cu aprobarea noului
cod al muncii va dispărea baza legală pentru Hotărârea Guvernului existentă (HOTĂRÎRE Nr.
98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării
muncii în ramurile economiei naţionale).
25. Art.
Proiectul nu conține reglementări privind regimurile de muncă (flexibil, fracțiune de normă
etc.). credem că ar fi rațional de a introduce un articol sau poate un capitor care ar descrie
regimurile de muncă.
26. Art. 44
Pentru o înțelegere mai bună în opinia noastră articolul necesită a fi divizat în baza temeiurilor
de încetarea relațiilor de muncă (temeiuri de drept, acordul părților, inițiativa uneia dintre
părți)
Temeiul de încetare a relațiilor de muncă pe bază de incapacitate temporară de muncă poate
fi exclus deoarece ea se aplică prin prevederile Legii 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. În esență nu
aduce nimic nou acest articol, dar va iniția discuții aprinse în societate.
27.
Membrii CNPM, în special agricultorii, consideră oportun de a include în proiect prevederile
relevante din proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, care la moment se află în Parlament și sunt șanse foarte mici
pentru promovarea acestuia.
28.
Introducere in proiect a normelor ce țin de Încălcarea gravă chiar și o singură dată
29. Art. 26
În opinia membrilor numărul de zile de sărbătoare nelucrătoare trebuie să rămână același sau
redus
30. Urmează a fi elaborat un capitol separat pe parteneriat social.

