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CArACTErisTiCiLE DrEpTuriLOr ECONOMiCE  
ALE OMuLui rEiEŞiND DiN prEVEDEriLE  
CONsiTuŢiONALE ALE rEpubLiCii MOLDOVA

Valeriu BAeŞU, lector asistent, master

The constitution of the Republic of Moldova (art. 1) declares that „governed by the rule of law, 
the Republic of Moldova is a democratic States in which the dignity of people, their rights and 
freedoms, the open development of human personality, justice and political pluralism represent 
supreme values, that shall be guaranteed“. So, the institute of human rights and freedoms 
represents the level of the democracy and uprightness of our country.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului  sunt nu numai o realitate a 
unei societăţi progresiste şi democratice, ci şi o finalitate a întregii activităţi umane. 
De aceea veridică este constatarea conform căreia drepturile omului nu sunt nici o 
nouă morală, nici o religie laică, ele sunt mai mult decît o limbă comună tuturor 
oamenilor1.

Cercetarea ştiinţifică a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului este o 
misiune permanentă îndeosebi a juriştilor pentru ca limba în care drepturile omului 
sunt formulate este, mai întîi, cea a dreptului şi deci juriştilor le revine, în primul 
rînd, misiunea de a analiza toate aspectele şi de a realiza sinteze.

Elaborînd o definiţie, ţinînd cont de toate criteriile ce le determină, a drepturilor 
fundamentale ale omului putem spune ca drepturile fundamentale sunt acele drepturi 
subiective ale cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, 
indespensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite de 
Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi.

In literatura  juridică de specialitate drepturile fundamentale ale omului sunt 
clasificate în dependenţa de mai multe criterii astfel încît varietatea lor fiind destul 
de amplă. Aceste clasificări sunt diferite de la autor la autor, în funcţie de criteriul 
avut în vedere de către fiecare din ei. In fapt, clasificarea propriu zisă nu afectează 
cu nimic importanţa şi scopul drepturilor fundamentale. Dincolo de orice clasificare, 
legiuitorul constituant a conferit o natură juridică similară fiecărui dintre drepturile 
şi libertăţile cetăţeneşti pe care le-a proclamat şi le-a garantat. Astfel putem menţiona 
că în doctrina constituţională a Republicii Moldova, drepturile şi îndatoririle funda-
mentale au fost clasificate în următoarele categorii2:

1 „Dreptul Constitutional si Institutii Politice“ de S. Tanasescu si D. Moraru, Lumunalex, 2001.
2 „Dreptul Constitutional si Institutii Politice“ de C. Ionescu, VII, Luminalex, 1997.
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a) drepturile social-economice şi culturale;
b) drepturile exclusive politice;
c) drepturile şi libertăţile social politice;
d) inviolabilităţile;
e) drepturile garanţii.
Ţinînd cont de faptul că la categoria drepturilor social-economice şi culturale 

majoritatea autorilor autohtoni includ pe lîngă drepturile economice ale individului 
şi drepturile culturale, totuşi vom încerca să le analizăm şi să constatăm trăsăturile 
specifice doar a drepturilor economice deoarece anume acestea determină condiţia 
juridică a persoanei ca membru a societăţii civile.

Vorbind despre reglementarea constituţională a drepturilor economice ale omului 
ţinem să menţionăm că în legea supremă a statului nostru sunt menţionate drepturile: 
dreptul la muncă şi protecţia muncii, dreptul la grevă, dreptul la proprietatea private 
şi la protecţia acesteia, dreptul la asistenţa şi la protecţia socială, care după natura lor 
juridică se includ în categoria drepturilor economice ale individului.

Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

Dreptul la muncă şi la protecţia muncii este un drept economic de tradiţie. Re-
glementat prin Constituţie în art. 43 dreptul la muncă este un drept cu un conţinut 
juridic complex. Se ridică problema de a şti dacă denumirea cea mai corectă de drept 
sau de libertate. Argumente solide pot fi invocate în favoarea fiecărei denumiri, mai 
ales că, dreptul şi libertatea nu se diferenţiază. 

Folosirea exprimării de drept la muncă  este totuşi mai semnificativă în privinţa 
conţinutului acestui drept, conţinut complex, pentru că invocă idea existenţei a unor 
obligaţii corelative libertăţii persoanei. De altfel, chiar Pactul internaţional relative 
la drepturile economice, sociale şi culturale, foloseşte exprimarea de drept la muncă 
(art.6) şi acest lucru nu este întîmplător, pentru ca acest Pact stabileşte obligaţii clare 
în sarcina statelor semnatare. Mai mult, multe constituţii consacră  dreptul şi obligaţia 
de a munci. Astfel constituţia Franţei stabileşte că fiecare are îndatorirea de a munci 
şi dreptul de a obţine un serviciu (preambulul Constituţiei din 1946 care este parte 
integrantă a celei franceze actuale), Constituţia Spaniei stabileşte ca toţi spaniolii au 
îndatorirea de a munci şi dreptul la muncă (art. 35). Desigur obligaţia de a munci 
poate fi considerate o obligaţie morală, dar exprimările constituţionale evocă impor-
tanţa vitală a muncii pentru orice societate organizată în stat.

De menţionat că vorbind despre originea consfinţirii legislative a acestui drept, 
ea se află în revendicările mişcării sindicale de la sfirşitul secolului al XIX-lea şi în-
ceputul secolului al XX-lea. Acest drept are un conţinut complex, dreptul la muncă 
include: libertatea alegerii profesiei, libertatea alegerii locului de muncă, protecţia 
sicială a muncii, retribuţia muncii depuse, dreptul la negocieri colective1.

1 „Dreptul Constitutional si Institutii Politice“ de A. Arsni, VI, Chisinau, 2005, CEPUSM.
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Libertatea alegerii profesiei şi libertatea alegerii locului de muncă intră în conţinu-
tul dreptului la muncă. Acestea sunt libertăţi fundamentale, ele fiind, pe un plan mai 
general, exprimări ale libertăţii persoanei, ca drept natural. Constituţia, consacrînd 
aceste libertăţi dă fiecarui om posibilitatea de a-si alege profesia şi desigur de a-şi 
alege locul de muncă. Asemenea alegeri sunt în general determinate de aptitudini, 
dorinţe, anumite coordinate de ordin economic şi desigur de voinţa celor interesaţi. 
Problema este, evident, mult mai complexă şi mai complicată, atît în teorie cît şi 
în practică, toate aspectele fiind de domeniul legii. Mai mult, într-o societate care 
funcţionează pe principii economice, sociale şi morale sănătoase, ocuparea locului 
de muncă se face pe criteriul competenţei, aceasta asigurînd eficienţă si bunăstare. 
Interesant de reţinut este faptul că statul trebuie să-şi manifeste eficient caracterul 
sau social în realizarea acestor componente ale dreptului la muncă. De altfel Pactul 
internaţional relative la drepturile economice, sociale şi culturale prin art. 6 prevede 
că statele părţi recunosc dreptul la muncă şi că acesta cuprinde  dreptul pe care-l 
are orice persoană de a obţine posibilitatea de a-şi procura cele necesare vieţii sale 
printr-o muncă liber aleasă şi acceptată, precum şi ca statele părţi vor lua măsuri 
corespunzatoare pentru asigurarea acestui drept. Măsurile pe care fiecare stat le va lua 
în vederea asigurării deplinului exerciţiu al acestui drept-spune tot Pactul - trebuie 
să cuprindă orientarea şi formarea tehnică şi profesională, elaborarea de programe, 
de politici şi tehnici potrivite să asigure o dezvoltare economică, socială şi culturală 
constantă şi o deplină intrebuinţare productivă a forţei de muncă în condiţii care 
garantează indivizilor exerciţiul libertăţilor politice şi economice fundamentale.

Protectia socială a muncii de asemenea este un domeniu complex şi de majoră im-
portanţă. Este exprimată aici corelaţia strînsă între dreptul la muncă şi asistenţă socială a 
muncii. Dreptul la protecţia socială pe care o au salariaţii include aspecte clar formulate 
în textul constituţional şi care vor forma obiectul legilor din acest domeniu.

Aceste componente ale dreptului la protecţie socială sunt: securitatea şi igiena 
muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, salariul minim pe economie, 
prestarea muncii în condiţii grele.

Textul constituţional mai adaugă „precum şi alte situaţii specifice“ prin aceasta 
exprimîndu-se caracterul receptiv, deschis spre soluţii legislative care să asigure cît 
mai eficient protecţia socială a muncii.

Durata zilei de muncă îşi găseşte şi ea reglementare reieşind din prevederile ali-
niatului (3) a art. 43 al Constituţiei, care stabileşte ca durata săptămînii de muncă este 
de cel mult 40 de ore, iar conform prevederilor art. 98 al Codului Muncii repartizarea 
timpului de muncă în cadrul săptămînii este, de regulă, uniforma şi  constituie 8 ore 
pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

In mod firesc prin Constituţie trebuie stabilit timpul de muncă, adică acea pe-
rioadă de timp dintr-o zi în care salariatul are îndatorirea să presteze munca la care 
s-a angajat prin contractul de muncă. In stabilirea unui asemenea lucru s-au avut în 
vedere mai multe aspecte. Mai întîi ca, tradiţional legislaţiile multor state au consacrat 
o durată maximă a zilei de lucru de 8 ore. Această durată este în firescul vieţii uma-
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ne, este normală, pentru că permite ca celelalte 16 ore din 24 posibile să fie folosite 
pentru odihnă, recreare, alte ocupaţii casnice, culturale, ştiinţifice, potrivit dorinţelor 
şi preferinţelor fiecăruia.

Desigur că stabilirea  unei durate mai reduse a zilei de muncă (sau săptămînii) 
este legal posibilă şi ea s-a şi realizat. Aceasta explică formularea cel mult 8 ore. Aici 
se stabileşte doar limita maximă. Desfăşurarea, tot normală, a unor activităţi implică 
anumite prelungiri ale programului de lucru dintr-o zi (transporturile pe rute lungi). 
Ar fi absurd ca un salariat să oprească activitatea la împlinirea celor 8 ore de lucru (un 
pilot care derijează un avion de curse) şi acest lucru exprimă formularea expresiei în 
medie 8 ore. Aceasta implică obligaţia pentru cel care angajează şi pentru salariat de 
a stabili un program de lucru, în functie de natura muncii, care să realizeze regula 
celor 8 ore, fie la nivelul săptămînii de lucru, fie la nivelul altei perioade convenite. 
Dispoziţiile privitoare la durata normală a zilei de muncă receptează practice obli-
gaţiile ce rezultă din art. 7 din Pactul internaţional relative la drepturile economice, 
sociale şi culturale şi anume de a se crea condiţii de muncă juste şi favorabile printre 
care repausul, timpul liber, limitarea rezonabilă a timpului muncii, concedii periodice 
plătite, remunerarea zilelor de sărbătoare. 

Am explicat că dreptul la muncă implică libertatea alegerii profesiei precum şi 
libertatea alegerii locului de muncă şi din punct de vedere juridic el nu este o obli-
gaţie. Mai mult, dreptul la muncă este, sub anumit aspect, o expresie a libertăţii şi a 
personalităţii umane, în complexitatea dimensiunilor lor juridice. Aşa văzute lucrurile, 
este firesc că o persoană are dreptul la muncă, dar nu poate fi obligată să desfăşoare o 
muncă pe care nu şi-a ales-o (sau nu a acceptat-o liber) sau să muncească într-un loc 
de muncă pe care nu l-a ales sau acceptat liber. De aceea pactul internaţional relative 
la drepturile civile şi politice, în contextul libertăţilor individuale, arată că nimeni nu 
va putea fi ţinut în sclavie, în servitute şi nu va putea fi constrîns să îndeplinească o 
muncă forţată sau obligatorie (art. 8).; Pactul adaugă referitor la interzicerea muncii 
forţate, că aceasta nu trebuie interpretată ca interzicînd, în ţările unde anumite crime 
pot fi pedepsite prin detenţie combinată cu munci forţate, executarea unei pedepse de 
muncă forţate hotărîtă de către un tribunal competent. De asemenea Pactul stabileşte 
ce nu este muncă forţată sau obligatorie.

Constituţia Republicii Moldova a receptat dispoziţiile Pactului internaţional 
interzicînd munca forţată şi stabilind totodată prin art. 44 ce nu constituie munca 
forţată. Astfel nu constituie muncă forţată serviciul cu caracter militar sau activităţile 
desfăşurate în locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu satisfac serviciul militar 
obligatoriu.

De asemenea, nu constituie muncă forţată, munca unei persoane condamnate, 
prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată. In 
legătură cu aceste prevederi constituţionale trebuie de menţionat că ele se referă la 
persoanele şi situaţiile stabilite prin hotărîre judecătorească difinitivă.

Totodată nu constituie muncă forţată prestaţiile impuse de situaţia creată de ca-
lamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale 
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stabilite de lege. Privitor la situaţiile create de calamităţi ori alt pericol, vom observa 
că este vorba de situaţii care pun în pericol viaţa, securitatea sau sănătatea întregii 
sau a unei părţi din populaţie. Numai o asemenea interpretare este în concordanţă 
cu prevederile art. 8 din Pactul internaţional relative la drepturile economice, sociale 
şi culturale.

Dreptul la grevă 

Dreptul la grevă după natura sa este atît un drept social-economic, cît şi un drept 
social-politic, deseori încadrarea sa în una din categoriile de drepturi ridicînd pentru 
cercetarea ştiinţifică interesante probleme1.

Ca drept fundamental cetăţenesc, dreptul la grevă are o istorie a sa aparte. Fiind 
un important mijloc de obţinere de către salariaţi a unor drepturi sau ameliorarea 
condiţiilor de muncă, de salarizare şi de viaţă, dreptul la grevă fie a fost reglementat 
prin constituţii, fie a fost pur şi simplu uitat, aceasta echivalînd cu nerecunoaşterea 
sau chiar cu interzicerea sa. Constituţia Republicii Moldova reglementează în art. 45 
dreptul la grevă. Este îndeobşte admis că greva înseamnă încetarea colectivă şi volun-
tară a muncii de către salariaţii unei întreprinderi, compartiment, sector de muncă, 
încetare prin care se urmăreşte obţinerea prin constrîngere (obligarea patronatului) 
a modificării condiţiilor de muncă şi de viaţă. 

Un aspect important priveşte grevă şi serviciile publice. Reglementările juridice 
din acest domeniu au cunoscut în sistemele constituţionale mari variaţii în timp. 
Deseori se consideră că, greva funcţionarilor publici este ilicită pentru ca ea vine 
în contradicţie cu noţiunea de serviciu public şi mai ales cu principiul continuităţii 
serviciilor publice. Incetarea serviciilor publice, cum ar fi transporturile, poşta, or-
dinea publică, sănătatea creează neajunsuri prea mari celorlalţi, încît grevele în acest 
domeniu cunosc deseori un regim juridic aparte. Este interesant aici de observat şi 
reglementările internaţionale sau cele din alte state.

Astfel Pactul internaţional relative la drepturile sociale, economice şi culturale, 
prin art. 8 reglementînd libertatea sindicală şi dreptul la grevă stabileşte că acest ar-
ticol „nu împedică de a supune restricţiilor legale exerciţiul acestor drepturi de către 
membrii forţelor armate, poliţiei sau funcţiei publice“. Constituţia Spaniei prin art. 
28 aliniatul 2 recunoaşte lucrătorilor dreptul la grevă pentru apararea intereselor lor, 
stabilind ca legea „reglementînd exerciţiul acestui drept va stabili garanţiile necesare 
pentru a asigura menţinerea serviciilor esenţiale ale colectivităţii“.

Cît priveşte Constituţia noastră, ea prevede obligaţia legii de a stabili garanţiile 
necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate. Este deci în componenţa 
legiuitorului identificarea şi nominalizarea serviciilor esenţiale care trebuie să func-
ţioneze în orice condiţii şi de a stabili măsurile ce se impun în acest sens.

1 Б.Н. Страшун «Конституционное право зарубежных стран», Москва, Издательство 
БЕК, 2000
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Dreptul de a se afilia la sindicate

Dreptul la grevă se află într-o strînsă relaţie cu alte drepturi şi libertăţi precum 
libertatea întrunirilor, libertatea negocierilor colective, dreptul de asociere şi mai ales 
cu asocierea în sindicate. De altfel este usor de observat că potrivit reglementărilor art. 
42 al Constituţiei Republicii Moldova sindicatele se constituie  şi îşi desfăşoară întru  
apararea drepturilor şi  promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 
salariaţilor. Exercitarea dreptului la grevă intervine atunci cînd celelalte mijloace de 
rezolvare a conflictului de muncă au eşuat, fiind astfel soluţia ultima, extremă pe care 
patronatul (administraţia) trebuia convins să satisfacă revendicările salariaţilor.

Examinînd prevederile art. 45 din Constituţie putem formula cîteva explicaţii. 
Mai întîi, că dreptul la grevă aparţine numai salariaţilor. Ca atare nu se încadrează în 
prevederile art. 45 şi nu beneficiază de regimul juridic al grevelor diverse manifestări 
organizate de persoane ce nu au calitatea de salariaţi, chir dacă aceste manifestări 
se autointitulează greviste. Cît priveşte scopul grevei, el este apărarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale. Aşa stînd lucrurile sunt ilicite doar grevele care-
şi propun şi afirmă asemenea interese. In general sunt considerate ilicite grevele cu 
caracter politic sau grevele politice cum li se mai spune. 

Dreptul la proprietate privată şi la protecţia acesteia

Este un drept fundamental de veche tradiţie în catalogul drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor. Dreptul la proprietate este garantat fiecarui cetăţean. In conţinutul acestui 
drept cuprindem dreptul persoanei fizice de a dobîndi o proprietate, de a se folosi 
şi a dispune liber în legătura cu proprietatea sa şi de a putea transmite dreptul sau 
altuia. Constituţia poate stabili unele limitări cît priveşte sfera proprietăţii, limitări 
clar şi expres definite şi determinate numai de interesul constituirii unor regii sau 
monopoluri în exclusivitate statale. Realizarea dreptului de proprietate presupune 
obligaţia statului de a garanta şi a apăra proprietatea obţinută pe căi licite.

Constituţia Republicii  Moldova în art. 46 dreptul de proprietatea precum şi 
creanţele asupra statului, ocrotind în mod egal proprietatea privată, indiferent de pro-
prietar. Exprimînd realitatea în sensul căreia nu există drepturi absolute, Constituţia 
dă legii posibilitatea de-a stabili conţinutul şi limitele drepturilor reglementate prin 
art. 46. Garantînd dreptul de proprietate Constituţia conţine reglementări privitoare 
la expropriere pentru o cauză de utilitate publică de către autorităţile publice. Con-
stituţia stabileşte două condiţii cumulative pentru ca o expropriere sa fie efectuată şi 
anume: existenţa unei cauze de utilitate publică ea însăşi difinită prin lege şi plata unei 
prealabile şi drepte despăgubiri. Cît priveşte despăgubirile pentru expropriere, ele se 
stabilesc de comun accord cu proprietarul sau, în caz de divergenţe, prin justiţie.


