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FEBRUARIE, 2018  
Hotărârea Curții 
Constituționale nr. 34 din 
08.12.2017 privind excepția 
de neconstituționalitate a 
articolului 87 alin. (1) din 
Codul muncii nr. 154-XV din 
28.03.2003 (obligativitatea 
acordului organului sindical la 
concediere) 
 
Monitorul Oficial nr. 33–39 din 
02.02.2018 
 

La data de 22.06.2017, judecătorul Constantin Roșca, 
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a depus o sesizare 
la Curtea Constituțională. La baza acestei sesizări s-a 
aflat excepția de neconstituționalitate a articolului 87 
alineatul (1) din Codul muncii nr. 154-XV/2003, 
ridicată de către reprezentantul Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Andrei Șveț.  
 
Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că 
prevederile articolul 87 alineatul (1) din Codul muncii 
contravin articolelor 4, 7, 8, 16, 20, 46 și 54 din 
Constituție. În principal, sesizarea se referea la 
imposibilitatea concedierii salariaților, membri de 
sindicat, pentru anumite motive prevăzute de lege în 
lipsa acordului organului sindical din unitate.  
 
Curtea Constituțională a admis excepția de 
neconstituționalitate. Ca urmare, teza întâi 
„Concedierea salariaților membri de sindicat în 
cazurile stipulate la art. 86 alin. (1) lit. c), e) și g) poate 
avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului 
(organizatorului) sindical din unitate.” de la articolul 
87 alineatul (1) din Codul muncii a fost declarată 
neconstituțională.  
 
Data intrării în vigoare: 08.12.2017  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374061    

  



Hotărârea Guvernului nr. 
129 din 07.02.2018 cu privire 
la dotarea cu convertoare 
pentru televiziunea digitală 
terestră a familiilor 
beneficiare de ajutor social  
 
Monitorul Oficial nr. 40–47 din 
09.02.2018 
 

Hotărârea Guvernului nr. 129/2018 a fost adoptată 
pentru a pune în practică pct. 13 din Programul privind 
tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră, aprobat prin HG nr. 240/2015, în scopul 
asigurării dreptului de acces la informație familiilor 
beneficiare de ajutor social în procesul de tranziție.   
 
Potrivit hotărârii, familiile care primesc ajutor social vor 
putea fi dotate gratuit cu convertoare pentru televiziunea 
digitală terestră, dacă acestea vor respecta condițiile 
înaintate.  
 
Familia trebuie să depună o cerere în formă scrisă la 
asistentul social comunitar din localitatea în care aceasta 
își are reședința. O altă condiție este să dispună de un 
televizor funcțional ce nu recepționează semnalul 
digital. Cererea poate fi depusă în intervalul 1 martie – 
5 mai a anului în curs.  
 
Data intrării în vigoare: 09.02.2018  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374181  

 
Hotărârea Guvernului nr. 144 
din 13.02.2018 pentru 
aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea și 
funcționarea Serviciului 
adăpost de noapte pentru 
persoanele fără adăpost și a 
Standardelor minime de 
calitate 
 
Monitorul Oficial nr. 48–57 din 
16.02.2018  
 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2018 au fost 
aprobate Regulamentul-cadru privind organizarea și 
funcționarea Serviciului adăpost de noapte pentru 
persoanele fără adăpost și Standardele minime de 
calitate pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului 
adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost.  
 
Regulamentul prevede modul de organizare și 
funcționare, scopul, obiectivele, cât și drepturile și 
obligațiile Serviciului adăpost de noapte pentru 
persoanele fără adăpost. De-asemenea, Regulamentul 
stabilește drepturile și obligațiile persoanelor fără 
adăpost. 
 
Prin persoane fără adăpost se are în vedere persoanele 
care s-au marginalizat din motive singulare sau 
cumulate de ordin social, medical, psihologic, 
financiar-economic, juridic, trăiesc în stradă sau se află 
în incapacitate de a susține o locuință în regim de 
închiriere din cauza lipsei de ocupație și sursei de 
existență.  
 
Standardele minime de calitate prevede principiile 
generale de funcționare, precum și modul de protecție a 
persoanelor fără adăpost împotriva abuzului și 



neglijării. La fel, acestea prevăd modalitatea de 
depunere și examinare a reclamațiilor cu privire la 
calitatea serviciilor și lezarea drepturilor.  
 
În linii mari, se urmărește acordarea sprijinului necesar 
persoanelor fără adăpost pentru a putea depăși situațiile 
dificile și acordarea de suport în procesul lor de 
reintegrare socială. 
 
Serviciul este disponibil 24/24 ore și este accesibil 
oricărei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani fără 
adăpost.  
 
Data intrării în vigoare: 16.02.2018  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374301  

  
Ordinul Ministrului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale 
nr. 203 din 14.02.2018 cu 
privire la aprobarea 
Modificării nr. 1/2018 la 
Clasificatorul ocupațiilor din 
Republica Moldova (CORM-
14) 
 
Monitorul Oficial nr. 58–66 din 
23.02.2018   
 
 

Ordinul aprobă Modificarea nr. 1/2018 ce se operează 
în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova 
(CORM-14), aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014.  
 
Printre alte modificări și completări făcute, a fost 
stabilită funcția de parajurist. Astfel, grupa de bază 
2619 „Specialiști în domeniul juridic neclasificați în 
grupele de bază anterioare” a fost completată cu o 
poziție nouă 261918 cu următorul conținut: „Codul 
ocupației 261918; Titlu ocupației: Parajurist”.  
 
Data intrării în vigoare: 23.02.2018 
 
Textul Ordinului: 
http://msmps.gov.md/sites/default/files/plasare_pe_
sait_0.pdf  

  



Hotărârea Consiliului de 
supraveghere al Băncii 
Naționale a Moldovei nr. 5 
din 22.02.2018 cu privire la 
punerea în circulație ca mijloc 
de plată a monedelor metalice 
noi  
 
Monitorul Oficial nr. 67 din 
28.02.2018  
 

Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a 
Moldovei a hotărât să pună în circulație ca mijloc de 
plată pe teritoriul Republicii Moldova, patru monede 
metalice noi cu valoarea nominală 1 LEU, 2 LEI, 5 LEI 
și 10 LEI. 
 
Monedele metalice noi vor fi eliberate în circulație pe 
rând, pe măsura epuizării stocurilor de bancnote cu 
valorile nominale 1 LEU, 5 LEI și 10 LEI, anii 1993-
2015.  
 
Bancnotele de 1 LEU (emisia anului 1994, 2010 și 
2015), 5 LEI (1993, 2010 și 2015), 10 LEI (1994, 2013 
și 2015), vor continua să fie mijloc legal de plată, pe 
teritoriul Moldovei, în paralel cu monedele metalice cu 
valoarea nominală de 1 LEU, 5 LEI și 10 LEI.  
 
Data intrării în vigoare: 28.02.2018  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374502  

 


