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Notă de poziție la amendamentul deputatei Marina Morozova
La Inițiativa legislativă nr._404_din 17 decembrie 2021

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a examinat amendamentele la
proiectul nr. 404 din 17.12.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, care vin să asigure implementarea
plății egale pentru munca egală sau munca de valoare egală. Urmare a consultărilor cu membrii, a fost formulată
o notă de poziție la amendamentul propus de deputata Marina Morozova.
Codul Muncii 154/2003
1. Modificările propuse la Articolul 128 alineatul (22) au provocat o serie de reacții negative precum
faptul că la moment unele companii aplică un set mai extins de factori prin care apreciază nivelul de salarizare
al angajaților. Tratarea simplistă a respectivului subiect ar putea provoca mai multe întrebări decât răspunsuri
la angajați. În spatele unui proces de stabilire (și revizuire) a unui pachet compensatoriu (pentru munca prestată)
sunt mai mulți factori decât cei menționați în proiectul de lege (natura muncii, formarea profesională, condițiile
de muncă), spre exemplu: vechimea în muncă, performanța, plasarea în matricea de talente, etc. Acești factori
și fac diferența în stabilirea remunerării (indiferent de sexul salariatului: bărbat sau femeie).
Propunem următoarea formulare a Aliniatului 22 : „(22) Pentru a evalua dacă salariații prestează o
muncă de valoare egală angajatorul va lua în considerație aspectele de muncă ale salariatului, printre care:
a) Nivelul de răspundere
b) Nivelul de calificare și experiență
c) Efortul și natura sarcinilor implicate
d) Condițiile de muncă”
2. Modificările propuse la Articolul 128 alineatul (23) nu iau în considerație propunerile agreate în
cadrul ședințelor organizate de inițiatorii proiectului. O propunere de esență se referea la faptul implementării
acestor obligații pentru întreprinderile mari și mijlocii (conform clasificării oferite de legea 179/2016 cu privire
la întreprinderile mici şi mijlocii). Propunerea a fost înaintată și agreată în vederea testării faptului cum
modificările vor influența activitatea entităților, dar și faptul că la întreprinderile micro și mici este mai probabilă
situația de încălcare a principiului „confidențialității salariului”, datorată modificărilor care se doresc a fi operate
prin această inițiativă. La fel este important de menționat că angajatorii sunt mai predispuși la termenul de 2 ani
așa cum a fost menționat în proiectul inițial.
Propunem următoarea formulare a Aliniatului 23 : „(23) Angajatorii întreprinderilor medii și mari sunt
obligați să informeze periodic, dar nu mai rar decît o dată la doi ani (cel tîrziu în primul semestru al anului
următor bienalului), salariații și/sau reprezentanții lor cu privire la diferența de gen de salarizare pe categorie
de salariați și de funcții. Informațiile prezentate vor exclude categoriile și funcțiile în care lucrează persoane
de un singur gen”
3.
Modificările propuse la Articolul 128 alineatul (24) (nemenționată la pct. 5 din proiect) trezesc
un șir de incertitudini la aplicarea practică a acestora și anume: care trebuie să fie perioada de afișaj a informației
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privind criteriile utilizate; cum va proba angajatorul către Inspectoratul de Stat al Muncii că informația respectivă
a fost plasată și ulterior după o perioadă anumită a fost înlocuită cu informații mai relevante și actuale.
Propunem următoarea formulare a Aliniatului 24: „(24) Angajatorul va adopta criteriile utilizate pentru
sistemul de evaluare și clasificare a funcțiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare. Criteriile se pun la
dispoziția salariaților, prin modalitățile prevăzute de Articolul 421.”
4.
Articolul 130 alineatul (2) exclude din enumerarea propusă principiul de negociabilitate a
salariului. Propunem următoarea formulare a Aliniatului 130 alineatul (2): „(2) Retribuirea muncii salariatului
depinde de puterea de negociere, de cererea şi oferta forţei de muncă pe piaţa muncii, de cantitatea, calitatea
şi complexitatea muncii, de condiţiile de muncă, de calităţile profesionale ale salariatului, efortul și
responsabilitățile salariatului, natura și rezultatele muncii lui şi/sau de rezultatele activităţii economice a
unităţii.”
5.
Articolul 130 alineatul (6) se va exclude ca unul care coincide după esență cu prevederile
Articolului 128 alineatul (24).
Legea salarizării Nr. 847/2002
6.
Modificările la Articolul 3 alineatul (1) se vor exclude din proiect deoarece deja se conțin în
Articolul 130 alineatul (2) al Codului muncii, păstrarea lor va aduce o încălcarea normelor Legii nr. 100/2017 cu
privire la actele normative
7.
Prevederile Articolul 34 alineatul (3) se vor exclude din proiect deoarece deja se conțin în
Articolul 128 alineatul (22) al Codului muncii, păstrarea lor va aduce o încălcare a normelor Legii nr. 100/2017 cu
privire la actele normative.
La fel se considerăm oportun ca inițiatorii să pregătească analiza impactului de reglementarea pentru a
vedea mai amănunțit efectul modificărilor.
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