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RAPORT

asupra proiectnlui de lege pentru mndificarea
art. 183 din Codul muncii at Republicii Moldova
nr. 154-XV din 28 martie 2003
(or. 14 din 22 iannarie 2014, lectura I)
Comisia protectie sociala, siinatate ~i familie a examinat proiectul de lege
pentru modificarea art. 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV
din 28 martie 2003, inaintat cu titlu de ini(iativa legislativa de ciitre domnul
Ciobanu Ghenadie, deputat in Parlament ~i constata urmiitoarele.
Potrivit proiectului de lege, Ia stabilirea ordinii de prioritate Ia concediere in
legiiturii cu reducerea num3rului sau a statelor de personal, salariatii cu
productivitate ~i competenta personala mai inaltii Ia locul de muncii din rindul celor
ce le-a ramas cinci ani pina Ia stabilirea pensiei pentru limitii de virsta, se vor
bucura de dreptul preferential de a fi liisa(i Ia locul de munca.
in avizele sale Comisia agricultura ~i industrie alimentara, Comisia drepturile
omului =?i relatii interetnice, Comisia securitate na~ionaHi, apfu-are ~i ordine publica,
Comisia politicii extema ~i integrare europeana sustin proiectul in cauzii ~i-1 propun
spre examinare ~i adoptare i:n plenul Parlamentului.
Comisia mediu ~i schimbari climatice, Comisia administratie publica ~i
dezvoltare regionala nu au adoptat decizii asupra proiectului de lege din !ipsa
majoritatii de voturi.
Guvemul prin Hotiirirea nr. 208 din 24 martie 2014 sus(ine proiectul de lege
~i-1 propune Parlamentului spre examinare.
Directia generala juridicii a Secretariatului Parlamentului a inaintat o
propunere in vederea respect<irii nonnelor de tehnidi legislativa, care va fi
examinata de ditre comisie in ~edinta pentru lectura a doua.
Urmare a dezbaterilor purtate pe marginea proiectului de lege men(ionat,
Comisia protectie sociaHi, sfulatate 1?i familie, cu votul unanim al membrilor
prezenti In ~edin\ii (10 deputati au votat ,pro"), propune examinarea ~i adoptarea
/,
lui in cadrul ~edin(elor plenare ale Parlamentului.
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