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Aprobat 
prin Hotărîrea 
Comisiei naţionale pentru 
 consultări şi negocieri colective 
nr. 26  din  08 decembrie 2011 

 
 

REGULAMENTUL 
Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective 

 
I. Dispoziţii generale 

 
 1. Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective (în continuare – Comisia naţională) 
este creată în conformitate cu Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi 
la nivel teritorial nr. 245-XVI din 21 iulie 2006. 
 2. În activitatea sa Comisia naţională se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Codul 
muncii, de Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri 
colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr. 
245-XVI din 21 iulie 2006, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul 
regulament şi alte acte normative în domeniu. 
 

II. Procedura de numire şi de revocare  
a membrului şi membrului supleant al Comisiei naţionale 

 
3. Membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei naţionale sînt numiţi de partenerii sociali pe o 

perioadă de 3 ani, după verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor prevăzute la art. 7, alin. (2) din 
Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a 
comisiilor pentru consultării şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr. 245-XVI din 
21 iulie 2006. 

4. Fiecare dintre partenerii sociali va aduce la cunoştinţa celorlalţi parteneri sociali lista membrilor 
şi membrilor supleanţi numiţi de ei. 

5. Comisia naţională se consideră legal constituită la data la care toţi membrii şi membrii ei 
supleanţi sînt numiţi de partenerii sociali.  

6. În caz de neprezentare fără motive întemeiate a membrului sau a membrului supleant al 
Comisiei naţionale la două şedinţe consecutive, Comisia, la solicitarea Biroului executiv, îl poate revoca 
prin hotărîre. Membrul sau membrul supleant al Comisiei naţionale poate fi revocat şi prin decizia 
partenerului social de către care a fost numit. 

7. Partenerii sociali urmează să numească membri sau membri supleanţi noi în locul celora care au 
fost revocaţi, în termen de cel mult 7 zile din data revocării. 

 
III. Atribuţiile Comisiei naţionale 

  
8. Comisia naţională are următoarele atribuţii:  
a) armonizează interesele Guvernului, ale patronatelor şi sindicatelor în procesul elaborării bazelor 

de reglementare a relaţiilor de muncă şi a relaţiilor social-economice;  
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b) poartă negocieri colective, elaborează şi promovează convenţii colective la nivel naţional, 
contribuie la încheierea acestora şi monitorizează procesul realizării lor, propune măsuri pentru asigurarea 
realizării;  

c) depistează la nivel naţional motivele situaţiilor conflictuale şi tensiunilor sociale din relaţiile de 
muncă, organizează pregătirea şi expertiza propunerilor menite să prevină astfel de situaţii şi tensiuni;  

d) participă la examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul muncii şi 
domeniul social-economic;  

e) examinează şi prezintă Guvernului propuneri asupra rapoartelor care se prezintă Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii şi asupra ratificării sau denunţării convenţiilor ei;  

f) supraveghează îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea 
convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 98 privind aplicarea principiilor dreptului la 
organizaţie şi purtarea tratativelor colective şi nr. 144 privind consultările tripartite pentru aplicarea 
normelor internaţionale ale muncii;  

g) studiază experienţa internaţională, participă la acţiunile organizaţiilor de peste hotare vizînd 
sfera relaţiilor de muncă şi parteneriatului social;  

h) participă, prin reprezentanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese rotunde şi organizează astfel 
de acţiuni în probleme ce ţin de competenţa sa;  

i) analizează şi atenuează situaţiile conflictuale dintre partenerii sociali la nivel naţional, de ramură 
şi teritorial;  

j) adoptă planurile proprii de lucru;  
k) aprobă regulamentul său;  
l) aprobă regulamentul-tip al comisiei pentru dialogul social “angajator-salariaţi”;  
m) Comisia naţională poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale şi în condiţiile 

legii.  
 

IV. Drepturile Comisiei naţionale 
 
 9. Comisia naţională are următoarele drepturi:  

a) să coordoneze cu Guvernul, patronatele şi sindicatele iniţiativele proprii ce vizează domeniul 
muncii, relaţiile social-economice, precum şi iniţiativele privind promovarea parteneriatului social;  

b) să antreneze în activitatea sa conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale, din patronate şi sindicate, precum şi 
patroni şi experţi independenţi;  

c) să examineze proiectele de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic;  
d) să adopte hotărîri cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, decizii pe 

care organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, 
patronatele şi sindicatele urmează să le examineze în mod obligatoriu şi să informeze în scris comisia 
despre rezultatele examinării;  

e) să solicite şi să primească din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din partea unităţilor economice, informaţiile necesare 
îndeplinirii atribuţiilor sale;  

f) să stabilească relaţii cu structuri şi organisme internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă şi al 
parteneriatului social; 

g) să solicite prelungirea termenului de prezentare a recomandărilor la proiectele de acte 
normative din domeniul muncii și cel social-economic.  

(modificat și completat prin Hotărârea CNCNC nr. 20 din 31.07.2018) 
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V. Organele de lucru ale Comisiei naţionale şi atribuţiile acestora 
 

 10. Comisia naţională are următoarele organe de lucru:  
a) Biroul executiv;  
b) preşedintele;  
c) 2 vicepreşedinţi;  
d) secretariatul;  
e) Consiliile de specialitate (permanente sau temporare). 

 
Biroul executiv al Comisiei naţionale 

  
11. Biroul executiv al Comisiei naţionale este organul ei permanent care îi asigură conducerea în 

perioada dintre şedinţe.  
12. Din componenţa Biroului executiv al Comisiei naţionale fac parte:  
a) preşedintele comisiei;  
b) vicepreşedinţii comisiei;  
c) cîte un reprezentant din partea fiecărui partener social.  
13. Biroul executiv al Comisiei naţionale:  
a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de acţiuni ale comisiei;  
b) elaborează deciziile şi propunerile privind participarea la acţiunile Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii şi la alte acţiuni internaţionale similare;  
c) pune în dezbatere prealabilă chestiunile pregătite de consiliile de specialitate spre examinare la 

şedinţele Comisiei naţionale;  
d) convoacă şedinţele Comisiei naţionale la propunerea preşedintelui sau a uneia dintre părţile ei;  
e) coordonează activitatea consiliilor de specialitate;  
f) solicită Comisiei naţionale revocarea membrului sau a membrului ei supleant care nu s-a 

prezentat fără motive întemeiate la două şedinţe consecutive ale acesteia; 
g) propune secretarului general al Guvernului candidaturile persoanelor care urmează a fi numite 

în funcţia de membru ai Secretariatului Comisiei naţionale. 
h) exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi potrivit regulamentului 

Comisiei naţionale.  
14. În limitele competenţei sale, Biroul executiv al Comisiei naţionale adoptă decizii cu votul 

majorităţii membrilor săi. 
 

Preşedintele Comisiei naţionale 
 
 15. Funcţia de Preşedinte al Comisiei naţionale o exercită coordonatorul părţii guvernamentale.  
 16. Preşedintele Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii: 
 - organizează şi dirijează activitatea Comisiei naţionale; 
 - prezidează şedinţele Comisiei naţionale; 
 - informează sistematic Comisia naţională despre activitatea Guvernului pentru soluţionarea 
problemelor social-economice şi respectarea legislaţiei muncii, notificînd, totodată, Guvernul despre 
acţiunile Comisiei naţionale; 
 - invită, dacă este necesar, conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale, din patronate şi sindicate, precum şi 
patroni şi experţi independenţi să participe la acţiunile Comisiei naţionale; 
 - organizează, după caz, consultări în chestiunile ce ţin de competenţa Comisiei naţionale; 



4 
 
 - reprezintă Comisia naţională în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este 
responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei naţionale. 

 
Vicepreşedinţii Comisiei naţionale 

 
 17. Funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei naţionale este exercitată de coordonatorii din partea 
patronatelor şi sindicatelor.  
 18. Vicepreşedinţii Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii: 
 - contribuie la dezvoltarea parteneriatului social şi la consolidarea eforturilor partenerilor sociali în 
soluţionarea problemelor de actualitate; 
 - organizează şi coordonează activitatea părţii pe care o reprezintă şi sînt responsabili de eficienţa 
activităţii reprezentanţilor părţii respective; 
 - în absenţa Preşedintelui Comisiei naţionale prezidează şedinţele acesteia, în baza deciziei 
Preşedintelui. 

 
Secretariatul Comisiei naţionale 

 
 19. Secretariatul Comisiei naţionale este organul administrativ care asigură funcţionarea Comisiei. 

  20. Secretariatul Comisiei naţionale se creează în cadrul Cancelariei de Stat şi include cel puţin 3 
membri, numiţi şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea biroului 
executiv al comisiei.  
  21. Secretariatul Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii: 
 - efectuează sintetizarea în procese-verbale a dezbaterilor în şedinţă ale Comisiei naţionale şi ale 
consiliilor de specialitate, precum şi alte lucrări de secretariat; 
 - pregăteşte şedinţele Comisiei naţionale şi ale consiliilor de specialitate; 
 - execută dispoziţiile Preşedintelui Comisiei naţionale; 
 - întreţine relaţiile Comisiei naţionale şi organelor ei cu organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu patronate şi sindicate; 
 - asigură transparenţa activităţii Comisiei naţionale în mass-media; 
 - informează Comisia naţională despre executarea hotărîrilor ei anterioare. 
 22. Activitatea Secretariatului Comisiei naţionale este dirijată de Secretarul ei, numit/eliberat din 
funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea Biroului executiv al Comisiei. 
 23. Secretarul Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii: 
 - organizează şi dirijează activitatea Secretariatului Comisiei naţionale şi este responsabil de 
eficienţa activităţii acestuia; 
 - întocmeşte şi certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei naţionale şi ale şedinţelor 
consiliilor de specialitate; 

- semnează corespondenţa pentru organizarea şedinţelor şi obţinerea informaţiilor necesare în 
scopul asigurării funcţionării Comisiei; 

(alineat introdus prin Hotărîrea nr. 3 din 04.06.2015 a CNCNC) 
-  Secretarul Comisiei naţionale poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale şi în 

condiţiile legii.  
 

Consiliile de specialitate ale Comisiei naţionale 
 
 24. Pentru a-şi exercita atribuţiile, Comisia naţională poate crea următoarele consilii de specialitate 
permanente: 
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 a) consiliul permanent privind restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, politici financiare, 
fiscale şi venituri; 
 b) consiliul permanent privind raporturile de muncă şi politică salarială; 
 c) consiliul permanent privind protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; 
 d) consiliul permanent privind problemele elaborării, negocierii şi încheierii convenţiilor colective 
şi monitorizării executării acestora. 
 În caz de necesitate, Comisia naţională poate crea şi alte consilii permanente, precum şi unele 
consilii de specialitate temporare. 

 25. Componenţa numerică şi nominală a fiecărui consiliu de specialitate din cele menţionate mai 
sus se stabileşte în şedinţa Comisiei naţionale, la propunerea Biroului executiv. Consiliile de specialitate 
sînt formate din membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei naţionale, precum şi din experţii desemnaţi de 
către părţile Comisiei naţionale ţinînd cont de principiul parităţii reprezentării părţilor. În cazul în care 
componenţa Consiliilor de specialitate nu poate fi asigurată doar de membrii Comisiei naţionale, părţile 
pot desemna în acestea membri din cadrul autorităţilor publice centrale de specialitate sau din organizaţiile 
sindicale sau patronale de ramură. Participarea membrilor, membrilor supleanţi ai Comisiei naţionale şi a 
persoanelor desemnate în cadrul consiliilor de specialitate ale acesteia este obligatorie. 
 26. Consiliile de specialitate îşi desfăşoară activitatea în formă de şedinţe. 
 27. Şedinţele consiliilor de specialitate se convoacă ori de câte ori este nevoie şi sunt prezidate de 
preşedintele acesteia, care este desemnat de Comisia naţională. 

(completat în conformitate cu Hotărârea nr. 24 din 22.12.2016 a CNCNC) 
 28. Decizia de convocare a consiliului de specialitate aparţine Biroului executiv al Comisiei 
naţionale. 

29. În limitele competenţei sale, consiliile de specialitate adoptă decizii (cu caracter de 
recomandare), cu votul majorităţii membrilor săi prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliilor de specialitate 
care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, consemnată în procesul-verbal al 
şedinţei. 

(completat în conformitate cu Hotărârea nr. 24 din 22.12.2016 a CNCNC) 
 30. Deciziile consiliilor de specialitate se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Comisiei naţionale în 
termen de 3 zile din data adoptării. 
 31. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de specialitate se întocmeşte de către Secretariatul 
Comisiei naţionale şi se certifică de către Preşedintele Consiliului şi Secretarul Comisiei naţionale. 

(modificat în conformitate cu Hotărârea nr. 24 din 22.12.2016 a CNCNC) 
 
  

VI. Organizarea activităţii Comisiei naţionale 
  

32. Comisia naţională îşi desfăşoară activitatea în formă de şedinţe publice.  
33. Şedinţele Comisiei naţionale se convoacă ori de cîte ori este nevoie, conform planului de lucru, 

dar nu mai rar decît o dată pe lună.  
34. Decizia de convocare în şedinţă a Comisiei naţionale aparţine Biroului ei executiv. Şedinţele 

extraordinare se convoacă la propunerea uneia dintre părţile Comisiei naţionale. 
 35. Proiectele actelor normative, alte materiale referitoare la chestiunile pasibile de examinare de 
către Comisia naţională se prezintă în Secretariatul  Comisiei, vizate în modul stabilit, cu cel  puţin 10 zile 
pînă la data şedinţei. 
     36. Proiectul  ordinii  de  zi a şedinţei  Comisiei naţionale şi  materialele privind  chestiunile vizate 
se expediază membrilor Comisiei de către Secretariatul acesteia, cu  cel puţin 7 zile înainte de data 
şedinţei. 
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     37. Despre convocarea şedinţelor extraordinare membrii  Comisiei  naţionale sînt înştiinţaţi de 
către Secretariatul acesteia prin telefonogramă, iar materialele respective  li se înmînează înainte de 
şedinţă. 

38. Pentru validitatea deliberărilor şedinţei Comisiei naţionale este necesară prezenţa a cel puţin 
2/3 din membrii ei şi reprezentarea fiecărei părţi de către cel puţin 4 membri.  

39. Comisia naţională, prin consensul părţilor ei, în limitele competenţei, adoptă hotărîri.  
40. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, Comisia națională poate adopta, cu majoritatea 

voturilor membrilor prezenți la ședință, una dintre următoarele hotărîri privind chestiunile examinate:  
a) să transfere chestiunea pentru examinare suplimentară în unul dintre consiliile de specialitate 

(permanente sau temporare); 
 b) să programeze chestiunea pentru examinare repetată la una dintre următoarele ședințe ale 

Comisiei naționale; 
c) să respingă chestiunea fără discuții ulterioare. 
41. Hotărîrea Comisiei naţionale și procesul-verbal al ședinței acesteia se întocmesc de 

secretariatul comisiei, se semnează de președintele, vicepreședinții și secretarul acesteia și se expediază 
partenerilor sociali și autorităților interesate în decursul a 5 zile de la data ședinței comisiei.  

(modificat prin Hotărârea CNCNC nr. 20 din 31.07.2018) 
42. Orice sesizare sau propunere înaintată de către una din părţile Comisiei naţionale este 

examinată de către Biroul ei executiv în termen de cel mult 15 zile. Decizia Biroului executiv se comunică 
părţii interesate în termen de cel mult 3 zile din data adoptării.  


