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asupra proiectului de lege pentru modificarea art.l83 din Codul muncii a! Republicii
Moldova, nr.l54-XV din 28 martie 2003
(nr.l4 din 22.01.2014)

Examinind proiectului de lege pentru modificarea art.l83 din Codul muncii al
Republicii Moldova, nr.l54-XV din 28 martie 2003, inaintat cu titlu de initiativa
legis1ativa a domnu1ui deputat in Par1ament, Ciobanu Ghenadie, cu adresa nr.l4 din
22.01.2014, DIRECTIA
GENERALA
JURIDICA, in temeiul art.54 din
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996, avizeaza proiectul cu
urmiltoarele observalii ~i propuneri.
l.Prezentul proiect de lege areca obiect de reglementare modificarea art.l83
alin.(2) lit.!) din Codul muncii, privind dreptul preferential Ia mentinerea Ia locul de
mundi ln cazul reducerii numfuului sau a statelor de personal, a salariatilor care se
afUi ln prag de stabilire a pensiei pentru limita de vlrsta.
Potrivit soluliei legislative propuse, Ia stabilirea ordinii de prioritate Ia
concediere In legatura cu reducerea num3rului sau a statelor de personal, salariatii cu
producti vi tate ~i competenlil profesionalil mai ina! til Ia locul de muncil din rindul eel or
ce le-a ramas cinci ani pina la stabilirea pensiei pentru limita de virsta, se vor bucura
de dreptul preferential de a fi lasati Ia locul de muncil.
Astfel, a~a cum a precizat ~i autorul in cuprinsul Notei informative,
reglementarea propusil este in acord cu Conventia OIM nr.122, adoptatilla Geneva Ia
9 iulie 1964, ratificatil de Parlament prin Hotarirea nr.593-XIII din 26.09.1995,
precum .ji cu obiectivele Strategiei nationale privind politicile de ocupare a fortei de
munca pe anii 2007 - 2015, aprobata de Parlament prin Hotarirea nr.605 din
31.05.2007, care prevede promovarea politicilor de incurajare a imbatrinirii active
prin fac.llitarea atlarii productive a lucratorilor cu virtsa pre- ~i postpensionara In
cimpul muncii.
2. Prin natura reglementilrilor promovate prezentul proiect de lege se
incadreazii in categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 72 alin.(3) din
Constitutia Republicii Moldova.

3. Pentru respectarea normelor de tehnica legislativii, partea dispozitivli a
articolului unic, trebuie redactata astfel:
., Artico/ unic. -La artico/u/183 alineatul (2) litera I) din Codul muncii a/ Repub/icii
Moldova, nr.l54-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial a/ Republicii Moldova,
2003, nr.159-162, art.648), cu modificarile ulterioare, sintagma .,2 ani ... "
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