
Proiect 

 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

                                     din _________________2019  

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea 

unor acte normative 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul Legii pentru 

modificarea unor acte normative. 

 

 

PRIM-MINISTRU           Maia SANDU   

                               

 

 
Contrasemnează: 

 

 

Ministrul sănătății, muncii  

și protecţiei sociale           Ala NEMERENCO 

 

         

Ministrul justiţiei                                                                  Olesea STAMATE   

                  

                        

 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

Parlamentul Republicii Moldova 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 
 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

 Articolul I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 86 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„În cazul în care la data stabilită în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de 

concediere, salariatul se află în concediu medical, ziua eliberării va fi considerată 

prima zi de muncă după revenirea din concediu”. 

 

Articolul II. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, 

art. 640), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 63 se completează cu alineat nou (4
3
)

 
cu următorul cuprins:  

„În cazul în care la data stabilită în actul administrativ de eliberare din funcția 

publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură 

cu boala sau trauma, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după 

reîncadrarea în funcția publică”. 

 

2. Articolul 64 se completează cu alineatul (3)
 
cu următorul cuprins:  

„În cazul în care la data stabilită în actul administrativ de destituire din funcția 

publică, raporturile de serviciu cu funcționarul public sunt suspendate în legătură 

cu boala sau trauma, ziua destituirii va fi considerată prima zi de muncă după 

reîncadrarea în funcția publică”. 

 

 

Articolul III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 
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