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CONSTITUIREA SINdICATELOR - bAZA  
dREPTULUI CONSTITUŢIONAL dE ASOCIERE

Nicolae ROMANDAŞ,
doctor оn drept, conferenţiar universitar  

Summary

 According to the Law on Syndicates (No.1129-XIV/2000), Trade Unions are 
defined as social organizations formed on benevolent principles of entities united 
by common interests, including the ones that deal with their activity and which 
are constituted in the aim of defending the professional, economic, labour and 
social collective and individual  rights and interests. The present article reveals 
the fact that according to the legislation in force different categories of people 
can form a syndicate. Employees, public functionaries, free lance professionals 
(lawyers, notaries) etc can be among these.  Neither the Code on Labour of Janu-
ary 28, 2003, nor the Law on Syndicates restricts the citizens’ rights to associate 
in trade unions.                                                                                              

                          
Prin Legea sindicatelor (nr. 1129-

XIV/2000)1, sindicatele sоnt definite ca 
organizaţii obşteşti din care fac parte, 
pe principii benevole, persoane fizice 
unite după interese comune, inclusiv 
ce ţin de activitatea lor şi constituite оn 
scopul apărării drepturilor şi intereselor 
profesionale, economice, de muncă 
şi sociale colective şi individuale ale 
membrilor lor.

Se impune o importantă precizare, 
potrivit căreia, interesele salariaţilor 

unităţii оn cadrul parteneriatului social 
pot fi reprezentate şi de reprezentanţii 
aleşi ai acestora. Reieşind din preved-
erile art. 21 alin. 2 din Codul muncii al 
Republicii Moldova (оn continuare – 
CM al RM)2, reprezentanţii salariaţilor 
constituie o alternativă a sindicatelor, ei 
putоnd acţiona doar оn lipsa acestora. 
Coexistenţa lor este exclusă.

Existenţa reprezentanţilor salariaţilor 
nu este obligatorie. Legea instituie doar 
o posibilitate şi nu o obligaţie pentru 
salariaţi de a-şi alege reprezentanţii.
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Оmputernicirile reprezentanţilor 
aleşi ai salariaţilor, modul de exercitare 
a acestora, precum şi durata şi limitele 
mandatului lor, se stabilesc de adunarea 
generală (conferinţa) a salariaţilor (art. 
21 alin. 1 din CM al RM). Comentоnd 
acest text normativ, considerăm că 
legiuitorul trebuie să reflecte orienta-
tiv cele mai importante atribuţii ale 
reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor.

Оn urma examinării Legii RM nr. 
1129-XIV/2000, conchidem că prin-
cipiile care stau la baza organizării 
şi funcţionării sindicatelor ar putea fi 
sintetizate astfel:

- sindicatele se constituie оn mod be-
nevol оn baza dreptului constituţional de 
asociere, nimeni neputоnd fi constrоns 
să facă parte sau nu dintr-un sindicat, 
ori să se retragă sau nu dintr-un aseme-
nea sindicat. Acest principiu cunoaşte 
şi o anumită concretizare. Reieşind 
din prevederile art. 6 alin. 2-3 al Legii 
Republicii Moldova nr. 1129-XIV/2000, 
se interzice: 

- a condiţiona angajarea la lu-
cru, avansarea оn serviciu, precum 
şi concedierea persoanei din cauza 
apartenenţei la un anumit sindicat, 
din cauza оnscrierii sau ieşirii din 
sindicat; 

- a influenţa persoanele prin 
ameninţare sau mituire, prin promisiuni 
(de a оmbunătăţi condiţiile de muncă, 
de serviciu, de studii etc.), оn scopul 
de a le obliga să renunţe la оnscrierea 
оn sindicat, să iasă dintr-un sindicat şi 
să se оnscrie оn alt sindicat, să dizolve 
de sine stătător sindicatul sau prin alte 
acţiuni ilegale.

Sindicatele, оn activitatea lor, sоnt 
independente faţă de autorităţile pub-
lice de toate nivelurile, faţă de partidele 
politice, faţă de asociaţiile obşteşti, faţă 

de patroni şi asociaţiile acestora, nu 
sоnt supuse controlului lor şi nu li se 
subordonează. Datorită faptului că in-
teresele sindicatului şi ale angajatorului 
sоnt opuse (divergente), angajatorul, 
uneori, recurge la crearea, оn cadrul 
unităţii, a unui sindicat paralel cu care 
să poată ajunge la оnţelegere şi care să 
se opună activităţii sindicatului iniţial. 
Această practică este interzisă prin 
Convenţia Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii (оn continuare – Convenţia 
OIM) nr. 98/1949 „Privind aplicarea 
principiilor dreptului la organizaţie şi 
de purtare a tratativelor colective”3, 
potrivit căreia organizaţiile lucrătorilor 
şi ale celor ce angajează trebuie să ben-
eficieze de o protecţie corespunzătoare 
contra tuturor actelor de amestec ale 
unora faţă de alţii, fie direct, fie prin 
agenţii lor sau membrii, оn formarea, 
funcţionarea şi administrarea lor. Оn 
special, sоnt asimilate actele de amestec, 
măsurile ce tind să provoace crearea de 
organizaţii ale lucrătorilor, dominate de 
cel ce angajează sau o organizaţie a celor 
ce angajează, sau să susţină organizaţii 
ale lucrătorilor prin mijloace financiare 
sau оn alt fel, оn scopul plasării aces-
tor organizaţii sub controlul celui care 
angajează sau al altei organizaţii a celor 
ce angajează;

- sindicatele beneficiază de protecţie 
constituţională, inclusiv judiciară, 
оmpotriva acţiunilor discriminatorii, 
care urmăresc limitarea libertăţii la 
asociere оn sindicate şi activităţii lor, 
desfăşurate conform statutului. 

Din definiţia legală a noţiunii de 
sindicate, se desprind următoarele 
trăsături caracteristice ale sindicate-
lor:

- sindicatele se constituie оn temeiul 
dreptului de asociere consfinţit de 
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Constituţie. Acest drept face parte din 
categoria drepturilor fundamentale ale 
omului; оn virtutea lui, orice salariat are 
dreptul de a оntemeia şi de a se afilia la 
sindicate pentru apărarea intereselor 
sale (art. 42 alin. 1 din Constituţia 
RM4);

- sindicatele оşi desfăşoară activita-
tea оn temeiul statutelor proprii, cu 
condiţia de a fi corespunzătoare pre-
vederilor legale;

- sindicatele se constituie оn scopul 
apărării drepturilor şi intereselor profe-
sionale, economice, de muncă şi sociale 
colective şi individuale ale membrilor 
lor. Această trăsătură denotă faptul că 
sindicatele nu se pot organiza pentru a 
urmări obiectivele politice.

Realizоnd o imagine retrospectivă 
asupra rolului sindicatelor оn societate, 
menţionăm faptul că, оn trecutul so-
vietic al ţării noastre, sindicatele erau 
privite ca unul dintre cele mai impor-
tante elemente ale organizării politice 
a societăţii. Оn aceste condiţii, funcţia 
de apărare socială era realizată de 
către structuri sindicale оntr-un regim 
limitat.

Preşedintele Federaţiei sindicatelor 
independente ale Rusiei M.V. Şmakov5 
consideră că, оn prezent, оn Federaţia 
Rusă, nu este posibilă depolitizarea 
activităţii sindicatelor. Оn continuare, 
M. V. Şmakov remarcă faptul că sindi-
catele nu pot fi privite ca organizaţii, 
totalmente apolitice, ce se preocupă nu-
mai de probleme economice, deoarece, 
o astfel de atitudine limitează influenţa 
sindicatelor şi restrоnge sfera lor de 
activitate;     

- sindicatele sоnt, prin natura lor 
juridică, subiecte ale dreptului privat. 
Această concluzie se оntemeiază pe 
faptul că sindicatele se pot constitui 

numai оntr-un mod liber. Reieşind din 
legislaţia civilă, putem remarca faptul că 
ele se raportă la categoria persoanelor 
juridice ce au un scop nelucrativ (neco-
mercial). 

Libertatea de asociere, inclusiv 
exercitarea drepturilor sindicale, face 
parte din categoria drepturilor civile şi 
politice, fiind un drept civil şi a drep-
turilor economice, sociale şi culturale, 
ca drept economic şi social.

Ca drept civil, libertatea de aso-
ciere este reglementată оn Declaraţia 
universală a drepturilor omului din 
1948 şi оn Pactul cu privire la drepturile 
civile şi politice, iar ca drept economic 
şi social, оn Pactul omonim6.

Caracteristica libertăţii de asociere 
ca drept civil este realizată оn art. 22 din 
Pactul cu privire la drepturile civile şi 
politice. Astfel, la punctul 1 se prevede 
că: „Orice persoană are dreptul de a se 
asocia оn mod liber cu altele, inclusiv 
dreptul de a constitui sindicate şi de a 
adera la ele pentru ocrotirea intereselor 
sale”.

Limitele exercitării libertăţii de 
asociere sоnt enunţate la punctul 2 din 
acest articol, care recunoaşte statelor 
dreptul: a) de a impune limitări deter-
minate de apărarea securităţii naţionale, 
a securităţii publice, ordinii publice ori 
pentru a ocroti sănătatea sau morali-
tatea publică sau dreptul şi libertăţile 
altora; b) de a impune restricţii legale 
оn exercitarea acestui drept de către 
membrii forţelor armate şi ai poliţiei.

Ca drept economic şi social, lib-
ertatea de asociere include оn sine 4 
componente7: a) dreptul oricărei per-
soane de a forma, оmpreună cu alte 
persoane, sindicate şi de a se afilia la 
un sindicat la alegerea sa. Exercitarea 
acestui drept nu poate face obiectul 
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altor restricţii decоt cele prevăzute 
de lege şi care constituie măsuri nec-
esare оntr-o societate democratică, 
оn interesul securităţii naţionale sau 
al ordinii publice, ori pentru a ocroti 
drepturile şi libertăţile altora; b) dreptul 
sindicatelor de a forma federaţii sau 
confederaţii naţionale şi dreptul aces-
tora din urmă de a forma organizaţii 
sindicale internaţionale şi de a se afilia 
la acestea; c) dreptul sindicatelor de 
a-şi exercita liber activitatea; d) dreptul 
la grevă, exercitat оn conformitate cu 
legile fiecărei ţări.  

Оn opinia autorului A. Ţiclea, lib-
ertatea sindicală garantează fiecărui 
individ, care desfăşoară o activitate 
profesională dreptul de a constitui un 
sindicat sau de a adera la acesta, ca şi 
dreptul de a se retrage dintr-un sindicat, 
sau de a nu adera la el8. 

Libertatea sindicală se poate mani-
festa atоt pe plan individual, cоt şi pe 
plan colectiv.

Pe plan individual, libertatea 
sindicală se manifestă оn dreptul re-
cunoscut al oricărei persoane, care 
exercită o profesie de a adera оn mod 
liber la un sindicat, de a se retrage 
cоnd doreşte din sindicat sau de a nu 
adera la nici un sindicat. N. Voiculescu 
a concluzionat că dreptul de asociere оn 
sindicate este o premisă indispensabilă 
a exercitării depline a libertăţii sindi-
cale9.

Reieşind din legislaţia оn vigoare, 
mai multe categorii de persoane se pot 
sindicaliza. Printre acestea se numără: 
persoanele оncadrate оn muncă; 
funcţionarii publici; persoanele care 
оşi exercită profesiuni liberale (avocaţii, 
notarii) etc. Nici Codul muncii din 28 
martie 2003, nici Legea sindicatelor nu 
limitează dreptul cetăţenilor la asociere 

оn sindicale. 
Оn Romвnia, Legea sindicatelor 

nr. 54/200310 (art. 4) prevede că nu se 
pot sindicaliza următoarele categorii 
de persoane: cele care deţin funcţii de 
conducere; cele care deţin funcţii de 
demnitate publică; magistraţii şi cadrele 
militare permanente.  

Spre deosebire de libertatea sindicală 
individuală, libertatea sindicală colectivă 
priveşte organizaţiile sindicale оn 
оntregul lor. Оn acest sens, menţionăm 
faptul că, reieşind din dispoziţiile art. 5 
alin. 1 al Legii RM nr. 1129-XIV/2000, 
sindicatele sоnt independente faţă de 
autorităţile publice de toate nivelurile, 
de partidele politice, de asociaţiile 
obşteşti, precum şi faţă de patroni; 
„sindicatul este оn drept de sine stătător 
să-şi elaboreze şi să-şi aprobe statutul 
şi regulamentele administrative, să-şi 
stabilească structura şi să-şi aleagă in-
dependent reprezentanţii, să-şi formeze 
aparatul, să-şi desfăşoare activitatea şi 
să-şi formuleze programul de acţiuni” 
(art. 9 alin. 1 din Legea RM nr. 1129-
XIV/2000).

Prevederile legale invocate mai sus au 
o importanţă deosebit de mare, dat fiind 
faptul că ele au menirea să evite con-
stituirea şi funcţionarea aşa-numitelor 
sindicate „galbene” aflate sub influenţa 
angajatorilor şi care оn activitatea lor 
promovează mai degrabă interesele 
acestora şi nu ale salariaţilor11. 

Оn raporturile dintre diferite sindi-
cate, libertatea sindicală colectivă se 
manifestă sub semnul egalităţii оn drep-
turi. Оn confirmarea acestui fapt, putem 
invoca prevederile art. 5 alin. 2 din Legea 
RM nr. 1129-XIV/2000, potrivit cărora: 
„Sindicatele sоnt egale оn drepturi şi pot 
să colaboreze cu orice centre sindicale, 
inclusiv din alte ţări, cu organizaţii 
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sindicale internaţionale, regionale şi cu 
alte organizaţii similare”.

Sindicatul se оntemeiază, benevol, 
pe bază de interese comune (profesie, 
ramură etc.) şi activează, de regulă, la 
оntreprinderi, оn instituţii şi organizaţii, 
indiferent de forma juridică de orga-
nizare şi de tipul de proprietate, de 
apartenenţa departamentală sau 
ramurală. Angajatorul nu este оn drept 
să оmpiedice asocierea persoanelor 
fizice оn sindicat. 

Analizоnd dispoziţiile art. 7 alin. 2 
din Legea nr. 1129-XIV/2000, constatăm 
că legea oferă posibilitatea organizării 
sau оnscrierii оn sindicate şi şomerilor, 
persoanelor care nu sоnt angajate, 
precum şi celor care exercită legal o 
activitate de muncă оn mod individual. 
Sоntem, probabil, оn prezenţa unei 
tehnici legislative defectuoase, deoarece 
legiuitorul recurge la noţiuni imprecise 
(organizarea şi оnscrierea оn sindicate) 
ce nu se оntоlnesc оn alte texte nor-
mative. Astfel, Constituţia Republicii 
Moldova (art. 42 alin.1) оntrebuinţează, 
оn acest sens, noţiunile de оntemeiere 
şi afiliere la sindicate. 

Sоntem de părere că persoanelor care 
nu sоnt angajate şi şomerilor trebuie să 
li se recunoască numai dreptul de aso-
ciere la sindicate (nu şi de оntemeiere 
a acestora).

Ar fi incorect să nu oficializăm ar-
gumentele de care s-a condus legiuito-
rul nostru cоnd a admis posibilitatea 
оntemeierii şi asocierii оn sindicate a 
persoanelor neangajate şi a celor care 
exercită o activitate de muncă оn mod 
individual. Astfel, analizоnd Amenda-
mente şi propuneri la proiectul Legii 
sindicatelor, concluzionăm că legiuitorul 
s-a condus de următoarele: potrivit 
art. 42 din Constituţie, dreptul de a 

оntemeia sindicate este prevăzut pentru 
salariaţi. Оnsă, reieşind din dispoziţiile 
art. 4 al Legii Supreme, dispoziţiile 
constituţionale privind drepturile 
omului se interpretează şi se aplică оn 
corespundere cu Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului12, cu pactele şi 
tratatele la care Republica Moldova este 
parte. Оn urma analizei prevederilor 
art. 23 alin. 4 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, se poate con-
stata că orice persoană are dreptul de a 
оntemeia şi a se afilia la sindicate pentru 
apărarea intereselor sale.

Argumentele legiuitorului nostru 
nu şi-au găsit confirmarea оn instru-
mentele Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii. Astfel, оn Convenţia OIM nr. 
87/1948 „Privind libertatea asocierii 
şi protecţia dreptului la organizaţie”13 
se face dinstincţie оntre lucrători şi 
cei care angajează, оntre organizaţiile 
lucrătorilor şi organizaţiile celor ce 
angajează, rezultоnd, оn mod evi-
dent, că оn toate cazurile convenţia se 
referă la persoane, care оşi desfăşoară 
activitatea оn temeiul raporturilor de 
muncă. 

Оn doctrina romвnă14 s-a ilustrat că 
nu se pot sindicaliza persoanele care 
nu exercită o activitate profesională: 
şomerii, pensionarii, studenţii şi elevii. 
Оn argumentarea acestei concluzii, 
autorii romвni invocă faptul că scopul 
sindicatelor este acela de a apăra drep-
turile prevăzute şi оn contractele colec-
tive de muncă, precum şi de a promova 
interesele profesionale, economice etc. 
ale membrilor lor. Or, pensionarii, 
studenţii ş.a. nu sоnt supuşi contract-
elor colective de muncă şi nici nu au 
interese derivate din exercitarea unor 
profesii15.  

Deşi Legea sindicatelor conţine multe 
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inovaţii binevenite, totuşi ea conţine şi 
unele lacune. Astfel, art. 15 alineatul 1 
din legea nominalizată prevede că acei 
conducători ai unităţilor economice 
оn care nu s-au constituit organizaţii 
sindicale, nu pot fi membri ai comisi-
ilor pentru negocieri colective. Această 
condiţionare a includerii patronilor 
оn comisiile pentru negocieri colective 
оn funcţie de constituirea organizaţiei 
sindicale primare contravine art. 42 din 
Constituţie şi art. 5 din Carta Socială 
Europeană Revizuită16, potrivit căreia 
muncitorii şi patronii sоnt оn drept să 
constituie organizaţii la alegerea lor. 

Оn doctrină se discută dacă o 
persoană poate fi, concomitent, membră 
a două sau mai multe organizaţii sindi-
cale. Оn opinia noastră, acest lucru este 
posibil, deoarece, nici Legea sindicate-
lor, nici instrumentele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte 
(Convenţia OIM nr. 87 „Privind lib-
ertatea asocierii şi protecţia dreptului 
la organizaţie”) nu prevăd, оn acest 
sens, nici o restricţie. Cu toate aces-
tea, apreciem că libertatea sindicală 
a sindicaliştilor, care оşi desfăşoară 
activitatea оn alte unităţi urmează să 
fie restrоnsă, deoarece, оn unele cazuri, 
aceasta poate atenta la confidenţialitatea 
activităţii angajatorului. Ca urmare, 
considerăm drept oportună consfinţirea, 
prin dispoziţiile statutelor organizaţiilor 
sindicale, a limitării (sau, chiar, a 
interdicţiei) dublei apartenenţe la struc-
turi sindicale distincte.   

Оn conformitate cu art. 8 alin. 2 din 
Legea nr. 1129-XIV/2000, organizaţia 
sindicală primară se constituie din 
iniţiativa a cel puţin 3 persoane, con-
siderate fondatori. Оn acest scop, 
fondatorii se оntrunesc la adunarea 
(conferinţa) constituantă a organizaţiei 

sindicale la care: se adoptă hotărоrea 
de constituire a organizaţiei sindicale; 
se aleg organele şi/sau persoanele de 
conducere: comitetul (biroul) sindi-
cal, comisia de cenzori, preşedintele 
(vice-preşedintele) organizaţiei sindi-
cale; se adoptă hotărоrea de afiliere la 
federaţia (confederaţia) sindicală deja 
existentă.

Se cere menţionat că organizaţia 
sindicală primară nou-creată trebuie să 
se afilieze la o federaţie sau confederaţie 
sindicală deja existentă. Această con-
cluzie se оntemeiază pe dispoziţiile art. 
10 alin. 5 din Legea sindicatelor potrivit 
cărora, organizaţia sindicală primară 
obţine drepturi şi obligaţii de persoană 
juridică, potrivit statutelor centre-
lor sindicale naţional-ramurale sau 
naţional-interramurale оnregistrate. 

Оn Republica Moldova predomină 
opinia potrivit căreia, prin afilierea la 
o federaţie (confederaţie) sindicală, 
organizaţia sindicală nou-creată va 
beneficia de mai multe avantaje, cum 
ar fi17:

- va primi, la solicitare, ajutorul 
necesar pentru elaborarea şi negocierea 
contractului colectiv de muncă, precum 
şi altă asistenţă (juridică, informaţional-
metodică etc.), din partea federaţiei 
sindicale respective;

- prin intermediul organelor de 
conducere ale federaţiei sindicale, 
va putea operativ să facă demersuri 
către organele puterii de stat, forurile 
internaţionale abilitate оn domeniul 
apărării drepturilor de muncă şi sociale 
ale salariaţilor; 

- va obţine sprijin şi solidaritate 
sindicală оn cazul desfăşurării unor 
acţiuni de protest etc.

Dispoziţiile legale, ce ţin de obliga-
tivitatea afilierii organizaţiei sindicale 
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primare la o federaţie (confederaţie) 
sindicală, pot fi supuse unei critici ve-
hemente. Astfel, legiuitorul procedează 
оntr-un mod inconsecvent, menţionоnd, 
pe de o parte, că, potrivit art. 8 alin. 4 
al Legii sindicatelor, „sindicatele se pot 
asocia оn centre sindicale ramurale sau 
interramurale teritoriale...”, iar, pe de 
altă parte, condiţionоnd dobоndirea 
personalităţii juridice de afilierea la 
structuri sindicale ierarhic superioare 
(art. 10 alin. 5 din Legea citată mai 
sus).   

Оn acelaşi timp, este necesar a 
releva faptul că dispoziţiile art. 10 
alin. 5 din Legea sindicatelor оncalcă 
principiul egalităţii оn drepturi a sindi-
catelor, deoarece, legiuitorul, obligоnd 
organizaţiile sindicale primare şi cen-
trele sindicale teritoriale să se afilieze 
la o federaţie sindicală, pune оn pericol 
independenţa (autonomia) acestor 
structuri sindicale. 

Din analiza prevederilor Legii 
patronatelor (nr. 976-XIV/2000) 
concluzionăm că, spre deosebire de 
mişcarea sindicală, dreptul patronilor 
la asociere (la constituirea asociaţiilor 
patronale) nu cunoaşte condiţionări 
de tipul obligativităţii asocierii la o 
federaţie sau confederaţie patronală.

Ţinem să menţionăm faptul că struc-
turile sindicaliste la nivel naţional (de 
tip federaţie sau confederaţie sindicală) 
se оntemeiază prin parcurgerea anumi-
tor etape. Prima dintre ele se referă la 
elaborarea proiectului de statut şi apro-
barea acestuia la adunarea generală a 
membrilor fondatori. A doua etapă se 
referă la оnregistrarea sindicatului оn 
calitate de persoană juridică.

Cele mai multe dificultăţi se оntоlnesc 
la elaborarea şi redactarea statutului 
federaţiei sau confederaţiei sindicale, 

prin care se stabileşte modul de con-
stituire, structura organizaţională şi 
funcţionarea sindicatului respectiv, 
care apoi se supune votului adunării 
de constituire.

Potrivit art. 9 alin. 3 al Legii nr. 
1129-XIV/2000, statutul sindicatului va 
cuprinde prevederi cel puţin cu privire 
la: a) denumirea şi sediul sindicatului; 
b) scopurile şi sarcinile sindicatului, 
metodele şi formele de realizare a 
lor; c) modul оn care se dobоndeşte 
şi оncetează calitatea de membru al 
sindicatului; d) drepturile şi obligaţiile 
membrilor de sindicat; e) cuantumul 
cotizaţiilor şi modul lor de оncasare; 
f) denumirea organelor de conducere, 
modul lor de alegere şi de revocare, 
durata mandatelor şi atribuţiile lor; g) 
condiţiile de deliberare a adunărilor, 
conferinţelor, congreselor pentru 
adoptarea statutului, modificarea lui şi 
adoptarea altor hotărоri; h) structura 
organizaţională, modalitatea comasării, 
aderării, divizării sau dizolvării sindica-
tului, precum şi a distribuirii, transmi-
terii ori lichidării patrimoniului lui; i) 
modalitatea asocierii оn centre sindicale 
sub formă de federaţii, confederaţii.

Statutul sindicatului nu poate 
conţine prevederi contrare Constituţiei 
şi Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 
iulie 2000.

Conform art. 10 alin. 1 al Legii nr. 
1129-XIV/2000, calitatea de persoană 
juridică a sindicatului la nivel naţional-
ramural şi naţional-interramural apare 
din momentul оnregistrării lui de către 
Ministerul Justiţiei.

Ministerul Justiţiei este obligat să 
adopte, оn termen de o lună de la data 
prezentării documentelor specificate mai 
sus, decizia de a оnregistra sindicatul şi 
de a elibera certificatul de оnregistrare 
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de stat sau de a refuza оnregistrarea, 
argumentоnd decizia dată.

Neоnregistrarea sindicatului оn 
termenul stabilit sau refuzul de a 
оnregistra din motive pe care fonda-
torii le consideră neоntemeiate poate 
fi contestat оn instanţa de judecată оn 
modul prevăzut de Legea contencio-
sului administrativ nr. 793-XIV din 10 
februarie 200018.

Referitor la cerinţele legale ce ţin 
de оnregistrarea sindicatelor, se cere 
relevat faptul că ele nu depăşesc şi nu 
intră оn conflict cu prevederile art. 5 
al Cartei Sociale Europene Revizuite. 
Astfel, оn Repere practice privind apli-
carea Cartei Sociale Europene Revizuite 
şi elaborarea rapoartelor naţionale19 
se menţionează că оnregistrarea ob-
ligatorie nu lezează dreptul sindical cu 
condiţia că: a) există protecţia cuvenită 
contra abuzului de putere, оn cazul 
refuzului de a оnregistra sindicatul; b) 
taxa de оnregistrare este rezonabilă; 
c) exigenţele privind numărul minim 
de membri nu sоnt abuzive. Din exam-
inarea Legii RM nr. 1129-XIV/2000, 
rezultă că principiile, care stau la baza 
organizării şi funcţionării sindicatelor 
ar putea fi sintetizate astfel:

Оn calitate de persoană juridică, 
sindicatul dispune de un patrimoniu, 
are dreptul de a contracta şi de a figura 
оn justiţie оn calitate de reclamant sau 

pоrоt, este responsabil pentru actele 
sale licite şi ilicite.

Sindicatul este titularul unui pat-
rimoniu. Reieşind din prevederile art. 
25 alin. 2 al Legii nr. 1129-XIV/2000, 
patrimoniul sindicatelor include: 
оntreprinderi, terenuri, clădiri de 
producţie şi nelegate de producţie, 
instalaţii, instituţii balneo-sanatoriale, 
turistice, sportive şi alte instituţii de 
оntremare, instituţii de culturalizare, 
ştiinţifice şi de оnvăţămоnt, fond locativ, 
bănci, tipografii, edituri, valori mobil-
iare, utilaj, inventar şi alte bunuri.

Patrimoniul sindicatelor este inviola-
bil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, 
оnsuşit, оnstrăinat sau gestionat de alte 
persoane, inclusiv de autorităţile pub-
lice, fără acordul proprietarului.

Subiecţi ai dreptului de proprietate a 
sindicatelor sоnt organizaţiile sindicale 
şi asociaţiile acestora, care au statut 
de persoană juridică. Persoana fizică, 
membru al organizaţiei sindicale, nu 
are drept de proprietate asupra cotei 
din patrimoniul sindicatelor. 

O altă consecinţă a personalităţii 
juridice este aceea că sindicatele pot 
оncheia diferite contracte, convenţii 
sau acorduri cu alte persoane juridice 
şi cu persoane fizice. Cel mai important 
dintre ele este contractul colectiv de 
muncă, оncheiat оn urma negocierii 
condiţiilor de muncă, оn corespundere 

cu prevederile art. 26-41 din Codul muncii al Republicii Moldova.
Sindicatul poate figura ca reclamant sau pоrоt оn faţa oricărei instanţe de 

judecată. De asemenea, sindicatul poate intenta o acţiune civilă оn vederea apărării 
drepturilor şi intereselor membrilor săi şi ale altor persoane оn temeiul art. 73 din 
Codul de procedură civilă20 al RM şi art. 21 din Legea nr. 1129-XIV/2000. Ca o 
concretizare la cele expuse mai sus, vom remarca faptul că sindicatul poate adresa 
оn judecată cerere оn apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrului 
său numai оn temeiul cererii scrise a acestuia.   
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Ca orice persoană juridică, sindicatul are organe proprii de conducere, care 
acţionează оn numele său. Responsabilitatea sindicatului poate fi contractuală 
(de exemplu, оn cazul nerespectării contractului colectiv de muncă) sau delictuală 
(de exemplu, оn cazul unei greve organizate оn mod ilegal).

Оn doctrina juridică21 s-a discutat оn privinţa unor aspecte ce ţin de răspunderea 
juridică a sindicatului pentru declanşarea unei greve оn mod ilegal. Codul muncii 
(art. 370 alin. 2) prevede, оn acest sens, că instanţa de judecată, care a constatat 
ilegalitatea grevei va obliga organizatorii grevei (sindicatul) să repare prejudiciul 
material şi cel moral cauzate, conform Codului muncii şi altor acte normative 
оn vigoare.

Nu sоntem de acord cu legiuitorul care concepe răspunderea persoanelor vino-
vate de organizarea şi declanşarea grevei ilegale drept una de natură materială (de 
dreptul muncii). Ea nu poate fi o răspundere materială, deoarece paguba adusă 
unităţii nu are legătură cu munca acelor persoane, ci cu inactivitatea lor. Оn 
afară de aceasta, sindicatul (nu se află оn raporturi de muncă cu angajatorul, iar 
reprezentanţii salariaţilor nu organizează şi nu conduc acea acţiune revendicativă 
оn temeiul contractelor lor individuale de muncă.

Concluzionăm că organizatorii grevei, declarate sau organizate оn mod 
nelegitim, suportă răspunderea civilă delictuală. Deci, dreptul angajatorului la 
despăgubiri оn cazul оncetării colective a lucrului se оntemeiază pe dispoziţiile 
art. 1398 din Codul civil al Republicii Moldova.
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