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ZIAR NAŢIONAL

Atentat la mecanismele existente 
de protecţie a liderilor sindicali

Sindicatele se opun unei tentative de anulare a acordului acestora 
la concedierea liderilor sindicali 

Guvernul vrea să elimine din 
legislaţia naţională dreptul lideri-
lor sindicali de a beneficia de pro-
tecţie în caz de concediere. Acest 
lucru este prevăzut într-un proiect 
de modificare a Codului muncii şi 
a Legii sindicatelor. Sindicatele se 
opun însă acestei tentative. Ele sus-
ţin că sindicaliştilor trebuie să le fie 

oferită protecţie eficientă în cores-
pundere cu tratatele internaţionale 
la care ţara noastră este parte. 

Această modificare nu poate fi 
acceptată de reprezentanţii sin-
dicatelor, pentru că ar putea avea 
un impact negativ asupra mişcării 
sindicale din ţara noastră, a apre-
ciat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte 
al Confederaţiei Naţionale a Sindi-
catelor din Moldova, la o şedinţă 
recentă. Mai mult ca atât, Republi-

ca Moldova este parte la un şir de 
tratate internaţionale care conţin 
norme legate de protecţia pe care 
Guvernul trebuie să le-o asigure li-
derilor sindicali. 

La rândul său, Eugeniu Covrig, 
şeful Departamentului juridic al 
CNSM, a specificat că proiectul 
de lege în cauză a fost elaborat în 
corespundere cu o adresă a Curţii 
Constituţionale, care face trimiteri 
la unele articole din Codul muncii 
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Actual

Experiența  
sindicatelor din 
Austria, împărtășită 
la un congres 
internațional
Vicepreședintele CNSM, Mi- 
hail Hîncu, a participat, re-
cent, la congresul ordinar 
al Confederației Sindicate-
lor din Austria (ÖGB), unde 
au fost prezenți 1200 de 
delegați și oaspeți din 32 de 
țări.

Repartizarea  
biletelor de odihnă 
şi tratament
Liderii sindicali din cadrul 
Federaţiei „Agroindsind” au 
participat la un seminar axat 
pe respectarea Regulamen-
tului de funcţionare a tabe-
relor de odihnă şi întremare 
a sănătăţii copiilor. 

O lege convenabilă 
pentru angajatori, 
dar nu şi pentru 
angajaţi
Deşi CNA a avut mai multe 
obiecţii la „Legea zilierilor” şi 
mai mulţi lideri sindicali s-au 
pronunțat împotriva imple-
mentării, documentul, totuși, 
a fost votat de Parlament.  

Instruirea, un proces 
în permanentă perfecționare 

Oportunități pentru elevii 
din învăţământul dual
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

şi din Legea sindicatelor, pentru a 
fi revizuite. 

Adresa cu pricina nu ţine cont 
de prevederile convenţiilor nr. 98 
şi 135 ale Organizaţiei Internaţio-
nale a Muncii, a remarcat Eugeniu 
Covrig. Ele specifică faptul că legis-
laţia naţională trebuie să asigure 
pentru reprezentanţii salariaţilor o 
protecţie eficientă în faţa acţiuni-
lor angajatorului, mai ales în cazul 
concedierii. 

Ion MOLDOVANU,
i.moldovanu@vocea.md
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Pe 23 iunie 
este Ziua Suveranității, 
Ziua Mondială 
Olimpică și Ziua 
Funcționarului Public. 
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