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ApOrTuL OrGANizAŢiEi iNTErNAŢiONALE A MuNCii 
îN ArMONizArEA LEGisLAŢiEi MuNCii

Alin GViDiANi, master

Approximation of laws is undoubtedly an actual trend for the system of private law. International 
Labour Organization (ILO), as a specialized agency of the United Nations, obtain a specific 
goal — to contribute at the universal harmonization of labour legislation between member 
states (about 175). Their activities are fixe dat three levels of representation. Thus, delegates 
come from member governments (50%), labour (25%), employers (25%). Due to tripartite es-
tablished principle, ILO is well known as a maker of global labour laws. Their history, began in 
1919, when was draft the Constitution, and continued till present days, with the adoption and 
ratification of many international conventions and recommendations. According to international 
standards of multilateral development, ILO offers technical assistance in such fields as: vocational 
training and vocational rehabilitation, employment policy, labour administration, labour law 
and industrial relations, working conditions, management development, cooperatives, social 
security, labour statistics, occupational safety and health. In this way, ILO is an international 
tool for approximation of labour laws. All of that are covered and by the researches made by the 
International Institute for Labour Studies (Geneva) and International Training Centre (Turin). 
Now, this organization is going to achieve the Millenium Development Goals, including cutting 
world poverty in half by 2015. Although, were adopted many international conventions, the 
second objective ist o implement all of them at the national level. Republic of Molodova, as a 
member state of ILO, ratified 40 conventions, such as: C29/1930 — Forced Labour Convention; 
C47/1935 — Forty-Hour Week Convention; C100/1951 — Equal Remuneration Convention; 
C105/1957 — Abolition of Forced Labour Convention; C131/1970 — Minimum Wage Fixing 
Convention; C138/1973 — Minimum Age Convention; C181/1997 — Private Employment 
Agencies Convention; C183/2000 — Maternity Protection Convention and s.o. Moldavian 
labour legislation is well integrated into international labour requirements.

O problemă cu totul distinctă în conturul globalizării juridice, în mod cert pre-
zintă procesul armonizării legislative în sfera sectorului privat. Anume, sfera privată în 
general şi cea a circulaţiei forţei de muncă determină multiple vicisitudini în corelarea 
normelor colizionale ale dreptului internaţional al muncii. După cum afirmă, pe bune, 
profesorul universitar Alexandru Burian, internaţionalizarea sistemului economic 
mondial extinde geografia politică a economiei de piaţă, liberalizînd economiile 
naţionale şi interactivitatea acestora prin prisma comerţului şi a investiţiilor străine, 
cosmopolitizînd un număr tot mai mare de subiecţi ai corporaţiilor transnaţionale, 
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bănci şi grupuri de investiţii în relaţiile internaţionale1. Armonizarea legislaţiei mun-
cii, în acest context, presupune echilibrarea normelor cu element de extraneitate şi a 
celor naţionale, standardelor dreptului internaţional contemporan. Rolul Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (OIM) este unul primordial în asemenea situaţii.

Preventiv iniţierii în a reliefa aportul OIM în armonizarea legislaţiei muncii, vom 
formula ce determina cîteva probleme şi legităţi în armonizarea normelor conflictuale. 
Mai întîi de toate, am menţiona că ramura dreptului internaţional al muncii, ca şi alte 
subramuri ale dreptului internaţional privat, este profund influenţată de reglemen-
tările legislaţiei civile şi este integrat ca parte componentă a legislaţiei naţionale, fapt 
ce o deosebeşte enorm de sfera dreptului internaţional public. Generarea continuă 
de noi situaţii juridice şi căderea rapidă în desuetudine a normelor juridice, au şi 
explicat faptul de ce pînă şi în prezent sfera civilă nu şi-a aflat o codificare normativă 
în plan internaţional, cum e cazul, de exemplu, a normelor de drept penal. Pentru o 
mai atotcuprinzătoare viziune asupra coliziunilor juridice, vom fixa principalele trei 
probleme în raporturile juridice de drept internaţional al muncii, şi anume: a) exis-
tenţa posibilităţii de a reglementa contractele de muncă după principiile autonomiei 
de voinţă; b) reglementarea drepturilor şi obligaţiilor din sfera dreptului muncii în 
privinţa persoanelor străine şi a apatrizilor, exclusiv prin intermediul mecanismului 
statal; c) evidenţierea posibilităţii de a limita drepturile cetăţenilor din sfera dreptului 
muncii prin conturarea normativă a tratatelor internaţionale bilaterale. Din aceste trei 
probleme ale coliziunii normative se şi identifică unele legităţi specifice în soluţionarea 
convergenţei normative, precum: 1. legea locului încheierii contractului de muncă; 
2. legea locului de desfăşurare a procesului judiciar; 3. legea drapelului arborat pe 
mijlocul de transport aerian sau maritim; 4. legea apartenenţei naţionale a salariatului; 
5. legea locului aflării angajatorului; 6. legea locului de muncă permanent; 7. legea 
locului aflării întreprinderii, care a trimis salariatul în deplasare de serviciu; 8. legea 
locului înregistrării mijloacelor de transport; 9. legea cărăuşului2.

Statuînd legităţile dreptului internaţional privat, derivăm în aşa mod şi regulile 
aplicabile sferei dreptului internaţional al muncii, în general, şi pentru funcţionali-
tatea OIM, în particular. Astfel, în calitate de instituţie specializată a ONU, acesteia 
îi revine rolul de armonizator internaţional a diferitor norme juridice, cu variate 
reglementări în plan naţional. Este un mecanism uniformizator în amiabilitatea in-
strumentelor internaţionale de trasare a unor norme preemtive, cu un caracter mult 
mai generalizator, faţă de cele prezente în limitele hotarelor unui stat concret. Acest 
proces e un rezultat firesc al internaţionalizării politicilor sociale, un efect direct al 
liberalizării circulaţiei forţei de muncă, o flexibilizare a extensiunii antreprenoriatului 
transnaţional. În aşa mod, OIM, prin fixarea unor norme mediatoare şi conforme 
standardelor unei societăţi universal integrate, ghidează traiectoria fixă a conturării 

1 Александр Буриан — «Введение в теорию международных отношeний», Кишинёв 
2005, p. 215. 

2 Н.Ю. Ерпылёва, И.В. Гетьман-Павлова — «Международное Частное Право». Практикум, 
EKSMO Education, Москва 2007, p. 561-562.
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unei paradigme juridice, valabile şi integratoare tuturor statelor aderente. Derulînd în 
mod continuu procesul de armonizare a legislaţiei muncii, OIM structurează unele 
norme de compromis, minimizînd respectiv perturbarea intereselor de ordin patri-
monial, personal nepatrimonial, economic, financiar, tradiţional, legislativ ş.a.m.d. 
Prin integrarea şi uniformizarea normativă se realizează, în fapt şi în drept, imple-
mentarea unor politici sociale comune a statelor, menite a evita aşa fenomene sociale 
negative, precum: migraţia ilegală a forţei de muncă; interzicerea muncii forţate 
(inclusiv prin prisma traficului de fiinţe umane); eludarea discriminărilor de gen, 
rasă, etnie, religie, vîrstă, origine socială, apartenenţă politică; neîngrădirea dreptului 
la muncă şi la libertatea muncii; asigurarea unor condiţii favorabile de protecţie şi 
securitate a muncii; diminuarea ratei şomajului; corectitudinea aplicării formelor de 
răspundere materială şi disciplinară; suprapolitizarea sau, invers, diminuarea acti-
vităţii social-obşteşti a sindicatelor şi patronatelor; garanţiile dreptului de asigurare 
socială şi medicală obligatorie; soluţioanarea amiabilă a litigiilor individuale şi a 
conflictelor colective de muncă (inclusiv prin inserarea legală a dreptului la grevă); 
protecţia datelor personale a salariaţilor şi a secretului comercial al angajatorului. 
Toate aceste fenomene luate împreună coagulează dezvoltarea socială a dreptului 
internaţional al muncii.

Întru o comprehensivitate cît mai adecvată a rolului OIM în armonizarea le-
gislaţiei muncii vom recurge la o retrospectivă istorică a acestei organizaţii. Astfel, 
OIM apare pe scena internaţională în 1919, fiind parte componentă a Tratatului de 
la Versailles, avînd drept axă funcţională — ideea justiţiei sociale. Obiectivele iniţiale 
ale organizaţiei erau orientate spre consideraţiuni de securitate, umanizare, politică şi 
economie, specificate pe larg în conţinutul Constituţiei OIM din 1919 şi a Declaraţiei 
de Philadelphia, ca parte integrantă a Constituţiei OIM1. Doar la 29 octombrie 1919, 
Conferinţa OIM, întrunită la Washington, în prima sesiune a adoptat şase convenţii 
internaţionale, prin votul a 42 de state membre. În perioada 1920—1922, s-au adoptat 
alte 16 convenţii internaţionale şi 18 recomandări. În 1926, Comitetul de Experţi al 
OIM fondează un sistem de supraveghere asupra aplicării standardelor organizaţionale. 
La 1946, OIM devine o agenţie specializată a nou formatei Organizaţii a Naţiunilor 
Unite, succesoare a fostei Ligi a Naţiunilor din perioada interbelică. OIM şi-a sta-
bilit sediul la Geneva în 1960 prin intermediul Institutului Internaţional de Studii 
în domeniul Muncii, 1965 — la Torino (Italia), prin crearea Centrului de Training 
Internaţional. În 1969, către aniversarea de 50 de ani, OIM cîştigă Premiul Nobel 
pentru Pace. Perioada 1948—1970, cînd director general al OIM a fost americanul 
David Morse, numărul statelor membre s-a dublat, iar organizaţia a obţinut un carac-
ter de universalitate, statele industrializate au devenit o minoritate printre noile state 
dezvoltate, bugetul a crescut de cinci ori, iar numărul oficialilor — de patru ori. Sub 
preşedenţia britanicului Wilfred Jenks (1970—1973), OIM a avansat mai departe în 
dezvoltarea standardelor şi a mecanismelor de supervising, în special, prin promovarea 

1 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_History/lang--en/index.htm. 
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libertăţii de asociere şi a dreptului de a se organiza în diverse organe întru apărarea 
intereselor salariale. Importante realizări au fost operate după 1989, sub conducerea 
belgianului Michel Hansenne, cînd OIM recurge la o descentralizare instituţională 
şi de resurse în afara centrului administrativ de la Geneva. După 04 martie 1999, 
cînd director general al OIM devine chilianul Juan Samovia, OIM îşi propune drept 
scop să facă din „munca decentă“ o strategie internaţională şi să promoveze „mo-
delul globalizării“ prin implementarea pînă în anul 2015 a Programului Millennium 
Development Goals1. Juan Samovia a menţionat recent că scopul principal al OIM la 
etapa actual reprezintă promovarea oportunităţilor pentru femei şi bărbaţi, întru a 
obţine o muncă decentă şi productivă, în condiţii de libertate, echitate, securitate şi 
respectare a demnităţii umane2. Către finele secolului XX, OIM număra peste 160 
de state-membre, respectiv adoptînd 183 de convenţii3.

Traversînd pe scurt istoricul OIM, remarcăm faptul că această organizaţie a 
avansat de la ideea justiţiei sociale trasate iniţial, către secţiuni compartimentale din 
sfera raportului de muncă, precum: eliminarea tuturor formelor de discriminare în 
muncă cu privire la gen, cuantificarea unor standarde umane ale normării muncii, 
edificarea unui sistem uniformizat al normelor de protecţie şi securitate a muncii, 
inviolabilitatea datelor personale cu privire la salariaţi, corelarea mai eficientă a me-
todelor judiciare şi extrajudiciare de soluţionare a litigiilor de muncă şi, nu în ultimul 
rînd, reglementarea cît mai precisă a situaţiilor cu element de extraneitate. În acest 
context, tehnicii de armonizare legislativă îi revine un rol-cheie pentru alinierea nor-
melor muncii din toate statele-membre ale ONU, conform exigenţelor internaţionale 
înaintate de convenţiile adoptate de OIM.

Dat fiind faptul că OIM, după cum s-a menţionat mai sus, este o instituţie 
specializată a ONU, a cărui stat-membru şi semnatar este şi Republica Moldova, 
conchidem că toate convenţiile internaţionale ratificate şi intrate în vigoare pentru 
statul nostru sînt acel motor juridic care racordează legislaţia naţională exigenţelor 
armonizării legislative. Manifestarea expresă a tehnicii armonizării legislative OIM 
o implementează prin intermediul unor procedee specifice. Aceste procedee le-am 
putea asocia competenţelor funcţional-organizatorice ale OIM, specificate de pro-
fesorii R.A. Kalamkarian şi Iu. I. Migaciov, şi anume: a) elaborarea unor politici şi 
programe internaţionale, îndreptate spre îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de 
trai; b) instituirea unor standarde internaţionale a muncii, chemate să servească în 
calitate de principii diriguitoare pentru autorităţile naţionale, în cadrul derulării 
acestor politici; c) realizarea unei game multidimensionale de programe în domeniul 
cooperării tehnice, cu scopul de a acorda un real suport guvernelor naţionale, întru 
desfăşurarea efectivă a acestor politici în practică; d) înfăptuirea programelor de 
pregătire şi instruire profesională, dirijînd unele lucrări de cercetare ştiinţifică întru 

1 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_History/lang--en/index.htm. 
2 http://www.en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization. 
3 http://www.answers.com/topic/international_labour_organization?method=6. La 31 decembrie 

2005 — 185 de convenţii, cu 7352 de ratificări.
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o contribuţie de succes în implementarea acestor eforturi 1.
În calitate de organizaţie specializată, OIM armonizează în fapt nu doar legislaţiile 

naţionale, ci şi interesele tripartite în interiorul parteneriatului social Guvern-Pa-
tronate-Sindicate. Concludentă în acest sens este însăşi componenţa Consiliului de 
Administraţie al OIM, organizat după formula: 50%+2×25%, sau 56 de membri, dintre 
care 28 de reprezentanţi guvernamentali (50%), 14 reprezentanţi ai celor ce organizează 
(25%) şi 14 reprezentanţi ai salariaţilor (25%). Consiliul de Administraţie, fiind un 
organ executiv, este direct interconectat în activitatea sa de competenţa altor două 
organe, nu mai puţin importante pentru procesul de reglementare internaţională al 
OIM. Este vorba de Conferinţa Internaţională a Muncii, ca fiind organ suprem al 
OIM care trasează linia politicii generale a organizaţiei şi, desigur, Biroul Internaţi-
onal al Muncii, în calitate de secretariat permanent al organizaţiei, în care activează 
peste 2.000 de funcţionari internaţionali. Condiţia parteneriatului social după aceeaşi 
schemă a fost preluată sau, mai bine-zis, armonizată legislativ de majoritatea state-
lor-membre OIM, prin crearea şi reglementarea normativă a activităţii Consiliului 
Economic şi Social. Prin formula tripartismului se făuresc practic toate normele de 
drept internaţional al muncii, contribuind şi la armonizarea normelor de drept intern 
al muncii. Un exemplu de armonizare legislativă în Republica Moldova, conform 
standardelor OIM în sfera parteneriatului social, poate servi structurarea organelor de 
parteneriat social, statuate în art. 25 alin. 1 din Codul Muncii al Republicii Moldova 
din 28.03.2003 2. Astfel, organele parteneriatului social în Republica Moldova sînt: 
a) la nivel naţional — Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective; 
b) la nivel ramural — comisiile ramurale pentru consultări şi negocieri colective;  
c) la nivel teritorial — comisiile teritoriale pentru consultări şi negocieri colective; 
d) la nivel de unitate — comisiile pentru dialog social „angajator-salariaţi“.

Foarte bine este reflectat, compartimental, aportul OIM în armonizarea legislaţiei 
muncii, prin organigrama departamentelor şi oficiilor din componenţa acesteia. În 
aşa mod, OIM dispune de următoarele subdiviziuni interne: 1) Sectorul Standar-
de, Principii Fundamentale şi Drepturi în domeniul Muncii — Programul InFocus 
în Promovarea Declaraţiei (DECLARATION), Standarde Internaţionale de Muncă 
(NORMES), Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (IPEC), 
Departamentul Relaţii, Adunări şi Servicii de Documentare (RELCONF); 2) Secto-
rul Ocuparea Forţei de Muncă (EMPLOYMENT) — Departamentul Analizei Pieţei 
Economice şi de Muncă (EMP/ELM), Departamentul Politici de Ocupare a Forţei 
de Muncă (EMP/POLICY), Departamentul Creare a Noilor Locuri de Muncă şi 
Dezvoltarea Antreprenoriatului (EMP/ENTERPRISE), Departamentul Angajări şi 
Calificări (EMP/SKILLS); 3) Sectorul Protecţiei Sociale (PROTECTION) — Progra-
mul Condiţii de Muncă şi Ocupare a Forţei de Muncă (TRAVAIL), HIV/SIDA (ILO/
AIDS), Programul Protecţia Mediului Ambiant, Securitate şi Condiţii Sănătoase de 

1 Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачёв — «Международное Право». Учебник. 2-е издание. 
EKSMO Education, Москва 2006, p. 315.

2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162 din 29.07.2003.
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Muncă (SAFEWORK), Migraţia Internaţională (MIGRANT), Departamentul Securi-
tate Socială (SECSOC), Strategii şi Instrumente împotriva Discriminării Sociale şi a 
Sărăciei (STEP); 4) Sectorul Dialog Social (DIALOGUE) — Activităţi Patronale (ACT/
EMP), Departamentul Administrare a Dialogului Social, Dreptul Muncii şi Utilizarea 
Muncii Salariaţilor (DIALOGUE), Activităţi Sectoriale (SECTOR), Activităţi ale Sala-
riaţilor (ACTRAV); 5) Management şi Administrare (EDMAS) — Biroul Programări 
şi Management (PROGRAM), Biroul de Administrare Internă (INTER), Unităţi de 
Evaluare (EVAL), Servicii Financiare (FINANCE), Dezvoltarea Resurselor Umane 
(HRD), Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii (ITCOM); 6) Instituţii aflate în 
subordinea Directorului General al OIM (DGREPORTS) — Oficiul OIM în Japonia 
(ILO-TOKYO), Departamentul Relaţii Publice şi Acces la Informaţie (DCOMM), 
Oficiul Directorului General (CABINET), Oficiul de Etică (ETHICS), Relaţii Exter-
ne şi Parteneriat (EXREL), Biroul pentru Promovarea Egalităţii de Gen (GENDER), 
Institutului Internaţional de Studii în domeniul Muncii (INST), Centrul de Training 
Internaţional (TURIN), Servicii Juridice (JUR), Oficiul de Reţea New York (NYLO), 
Oficiul de Audit Intern şi Supraveghere (IAO), Departamentul Politici de Integrare şi 
Statistici (INTEGRATION), Biroul de Statistici (STAT), Oficiul OIM în Washington 
D.C. (ILO-Washington); 7) Tribunal Administrativ (TRIB); 8) Asociaţii — Asocia-
ţia Internaţională pentru Securitate Socială (ISSA), Asociaţia OIM pentru Sport şi 
Timp de Odihnă (S&L), Asociaţia Sindicală (SYNDICAT); 9) Regiuni şi Cooperare 
Tehnică (REGIONS) — Dezvoltarea Cooperării (CODEV) prin Universitas: Inovaţie, 
Educaţie şi Formare pentru o Muncă Decentă şi Dezvoltare Umană. La capitolul 
Programe Regionale, OIM dispune de oficii generale pe 5 regiuni mondiale: a) Afri-
ca — 7 oficii generale, 1 oficiu regional şi 6 oficii subregionale; b) America Latină şi 
Regiunea Caraibeană — 3 oficii generale, 1 oficiu regional, 4 oficii subregionale şi 
Centrul Inter-American pentru Dezvoltare Informaţională şi Formare Profesională 
(CINTERFOR); c) Statele Arabe — 1 oficiu regional şi 2 reprezentanţe ale OIM; d) 
Asia şi Regiunea Pacificului — 9 oficii generale, 1 oficiu regional (incluzînd 8 progra-
me compartimentale) şi 3 oficii subregionale; e) Europa şi Asia Centrală — 8 oficii 
generale, 1 oficiu regional şi 2 oficii subregionale1 .

Republica Moldova este integrată în Oficiul Subregional al OIM pentru Europa 
Centrală şi de Est, cu sediul la Budapesta (Ungaria). Acest oficiu subregional acope-
ră activitatea de armonizare a legislaţiei muncii pentru 18 state: Albania, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Latvia, Lituania, 
Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica 
Slovacă, Slovenia, Ucraina2.

Un aspect important în tehnica armonizării legislative, OIM îl exercită prin 
procedura de elaborare, adoptare, aplicare şi efectuarea mecanismelor de control 
asupra convenţiilor şi recomandărilor formulate. Convenţiilor le revine rolul unor 

1 http://www.ilo.org/global/Departments_Offices/lang--en/index.htm. 
2 http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/country/index.htm. 
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instrumente de generare a obligaţiilor juridice pe plan internaţional pentru statele 
ce le ratifică, în timp ce recomandările sînt acte oficiale de însoţire a convenţiilor. 
Ambele acte sînt perfect integrate în sistemul de armonizare a legislaţiei muncii, dat 
fiind faptul că se elaborează pe baza consultării statelor de Biroul Internaţional al 
Muncii şi adoptate apoi de Conferinţa Internaţională a Muncii. Procedura adoptării 
convenţiilor este una delicată, întrucît Conferinţa Internaţională a Muncii nu repre-
zintă o simplă reuniune interguvernamentală, ci o asociere a delegaţiilor guvernelor 
reprezentante ale părţilor interesate în soluţionarea problemelor muncii, respectiv 
partenerii sociali (Guvern-sindicate-patronate). S-ar menţiona, că spre deosebire de 
procedura tradiţională din dreptul internaţional public, în adoptarea convenţiilor OIM 
nu se recurge la procedura semnării şi schimbului instrumentelor de ratificare din 
partea statelor membre, ci se derulează prin procedurile simplei sau dublei discuţii. 
Statele membre OIM au obligaţia de racordare normativă, revenindu-le următoarele 
obligaţii: a) supunerea convenţiilor şi a recomandărilor, spre examinare, autorităţilor 
competente; b) necesitatea ratificării fără rezerve; c) introducerea în dreptul intern a 
normelor convenţiilor internaţionale în domeniul muncii; d) respectarea normelor 
fundamentale; e) decizia liber exprimată a statelor membre în problema aplicării 
convenţiilor neratificate. O procedură mai simplificată prezintă şi exercitarea meca-
nismelor de control asupra aplicării convenţiilor ratificate, astfel încît se realizează pe 
două canale: controlul fondat pe examenul rapoartelor guvernelor şi controlul fondat 
pe prezentarea plîngerilor sau reclamaţiilor. În schimb, prezintă unele dificultăţi 
mecanismele de aplicare a convenţiilor OIM dat fiind că adeseori statele nu le aplică 
corespunzător în dreptul intern, iar sancţiunile practic lipsesc. De obicei, practica 
constantă a OIM, este cea a dialogului, întru determinarea statelor de a lua măsurile 
adecvate, de persuasiune, de diplomaţie combinată cu incitarea esenţialmente morală, 
fixînd şi un echilibru între controlul organelor tehnice (de exemplu Comisia de experţi 
independenţi) şi controlul organelor reprezentative1.

Materia racordării normative a dreptului muncii în R. Moldova trebuie abordată 
pornind de la convenţiile OIM ratificate, intercalate uniform cu reglementările civile 
ale dreptului internaţional privat. Codul Civil al R. Moldova din 06.06.2002, prin 
art. 1576-1586 statuează unele dispoziţii generale cu privire la armonizarea normelor 
dreptului internaţional privat, valabile şi pentru legislaţia muncii. Astfel, din Codul 
Civil al R. Moldova, interes prezintă normele privind determinarea legii aplicabile 
raporturilor de drept civil cu element de extraneitate (art. 1576), principiul recipro-
cităţii (art. 1580), clauza de ordine publică (art. 1581), aplicarea normelor imperative 
(art. 1582), trimiterea la legea străină (art. 1583), retorsiunea (art. 1584), recunoaşterea 
drepturilor dobîndite în alt stat (art. 1585), tratatele internaţionale (art. 1586)2.

Deoarece, legislaţia civilă coroborează şi normele dreptului muncii, prin ace-
leaşi elemente de extraneitate, vom anticipa soluţia în cazul normelor colizionale. În 

1 Andrei Popescu — „Drept Internaţional al Muncii“. C.H.BECK, Bucureşti 2006, pag. 67-76.
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86 din 22.06.2002.
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acest caz, art. 1576 din Codul Civil al R. Moldova fixează că legea aplicabilă acestor 
raporturi se determină în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte, Codul Civil, legile R. Moldova şi cutumele internaţionale recunoscute 
de R. Moldova, iar în cazul imposibilităţii de a determina legea aplicabilă, se aplică 
legea care are cea mai strînsă legătură cu raporturile respective. Profesorul Mihail 
Buruiană menţionează în acest context o remarcă foarte importantă, şi anume, că 
sarcina normelor conflictuale nu este acea de a hotărî în mod direct cauza, ci de a 
determina dacă într-un raport cu element de extraneitate vor fi aplicate normele 
materiale proprii (de drept intern) sau ale unui sistem de drept străin 1. De asemeni, 
se specifică că Codul Civil, nu reglementează conflictul între normele conflictuale ale 
mai multor tratate interstatale, apelîndu-se, astfel, la principiile generale (de exemplu: 
reciprocitatea, retorsiunea). Concomitent, reglementările interstatale generale vor fi 
înlocuite cu reglementări interstatale speciale, iar în măsura în care aceleaşi state sînt 
părţi la tratatele în cauză, tratatul mai recent are prioritate în relaţiile dintre aceleaşi 
părţi. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23.05.1969, în art. 30 
alin. 2 stipulează: „Cînd un tratat precizează că este subordonat unui tratat anterior 
sau posterior sau că nu trebuie considerat ca fiind incompatibil cu celălalt tratat, 
dispoziţiile acestuia se vor aplica cu precădere“2.

OIM, în calitate de instituţie specializată a ONU, depăşeşte practic dificultatea 
aplicabilităţii normelor cu elemente de extraneitate, datorită faptului că prin competenţa 
sa aprobă norme universale, unanim acceptate de statele membre, menite a coordona 
politicile sociale din interiorul statelor. Totuşi, normele sale au un caracter preponderent 
dispozitiv, ceea ce liberalizează acţiunile interstatale întru racordare. Nerespectarea 
acestora nu presupune sancţiuni exprese, însă e destul să reamintim de globalizarea 
social-economică a antreprenoriatului, şi de consecinţele nefaste ale izolării economice, 
în condiţiile neconformării standardelor mondiale recunoscute. Mai mult decît atît, 
chiar statele sînt acele iniţiatoare ale uniformizării legislaţiei muncii, pentru evitarea 
unor fenomene globale ca traficul forţei de muncă, limitarea dreptului de exprimare şi 
de asociere, dezvoltarea unor strategii durabile de eradicare a sărăciei. Aşadar, statele 
coordonîndu-şi acţiunile comune recurg la implementarea principiului internaţional 
bona fidei (bunăcredinţa), transformîndul apoi în adagiul pacta sunt servanda.

Bunăstarea globală şi progresul uman este de asemeni o linie strategică a OIM, 
în procesul armonizării legislaţiei muncii. Această cale este parcursă prin susţinerea 

1 Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova , VOL. II . Autori: Leonid Antohi, Sergiu 
Baieş, Aurel Băieşu, Andrei Bloşenco, Maria Bojoga, Galina Bostan, Mihail Buruiană, Oleg 
Buruiană, Valentina Cebotari, Nina Cernat, Gheorghe Chibac, Dorin Cimil, Violeta Cojocaru, 
Ion Creţu, Vasile Creţu, Oleg Efrim, Nicolae Eşanu, Roger Gladei, Sergiu Golub, Lilia Gribincea, 
Andrei Guştiuc, Sergiu Mămăligă, Elena Mocanu, Anastasia Pascari, Cornel Pascari, Vasile 
Pascari, Alexandra Piatac, Nicolae Roşca, Alexandru Rotari, Tatiana Tabuncic, Irina Ţonova, 
Igor Trofimov, Victor Volcinschi. Ediţia a II-a. Editura ARC , Chişinău 2006 , pag. 1241.

2 Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţia Oficială, vol. 
4, MOLDPRES, Chişinău 1998, pag. 64-65.
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unei dezvoltări economice durabile, o guvernare multilaterală, consolidarea creşterii 
economice şi a justiţiei sociale, la nivel internaţional, naţional şi de comunitate. Întru 
susţinerea acestor aspiraţii, OIM, în condiţii de egalitate, oferă o enormă bază de 
date informaţionale privind exercitarea muncii în plan mondial, spre a corespunde 
cerinţelor şi necesităţilor sociale ale umanităţii, oriunde s-ar afla, pentru o muncă 
mai decentă, dobîndirea unor surse complete pentru existenţă şi o apreciere la justa 
valoare a succeselor, sau invers, a abaterilor disciplinare în domeniul muncii. Nu e 
vorba doar de aportul OIM, exclusiv prin prisma convenţiilor adoptate şi promovate, 
despre care vom vorbi puţin mai jos, deoarece foarte concludente sînt şi acţiuni-
le informal-formative precum: cooperarea tehnică a statelor membre, propagarea 
bunelor practici, traininguri, dezvoltarea unor strategii de comunicare interstatale, 
publicaţii ş.a.m.d. Pentru o elucidare mai elocventă a rolului OIM de armonizator 
legislativ internaţional este binevenită aprofundarea în domeniile sale de suport teh-
nic, precum: trainiguri profesionale pe meserii, restabilirea profesională, politica de 
plasare în cîmpul muncii, parteneriatul social, dreptul muncii şi relaţiile industriale, 
condiţiile de muncă, perfecţionarea strategiilor de normare a muncii, cooperativele, 
protecţia socială, statisticile din sfera muncii, protecţia şi igiena muncii. În plus, prin 
activităţile sale, OIM exercită şi o serie de funcţii transversale, precum: modelarea 
Agendei OIM pentru o muncă decentă — Politica Integraţionistă; dirijarea Agendei 
OIM — Egalitatea de Gen; promovarea cunoştinţelor — Statistica, Institutul Inter-
naţional de Studii în domeniul Muncii, Centrul de Training Internaţional (Torino); 
perfecţionarea calificărilor profesionale şi a perspectivelor OIM — relaţii externe şi 
parteneriat, segmentul comunicativ1.

Deoarece mai sus am specificat că instrumentul de bază al OIM, prin care se 
realizează procesul de armonizare a legislaţiei muncii, sînt convenţiile OIM, le vom 
detalia fragmentar aportul. Acest rol preemtiv reiese şi din faptul că convenţia OIM 
este o parte din categoria tratatelor internaţionale, dar cu propriile proprietăţi, cum 
ar fi participarea tripartită, prezentarea rapoartelor periodice în cazul convenţiilor 
ratificate, sistemul specific de control. Convenţiile OIM, chiar dacă şi sînt supuse 
examinării din partea organelor competente, nu semnifică, în nici un caz, obligaţia 
ratificării, dat fiind că statul corespunzător rămîne suveran în aprecierea oportunităţii 
acesteia. Atunci cînd se exercită o ratificare specială (de exemplu, prin aplicarea unor 
semnături implicite a reprezentanţilor statelor), beneficiarul se consideră că aderă la 
ea. Totuşi, o ratificare în prezenţa rezervelor nu se admite. Urmează apoi, procedura 
de intrare în vigoare a convenţiei OIM, care potrivit regulii instituite încă din 1928, 
se realizează după 12 luni de la înregistrarea celei de a doua ratificări, acelaşi termen 
de 12 luni curgînd, în general, şi pentru intrarea în vigoare a convenţiei pentru statul 
care a ratificat-o. Se practică şi procedura denunţării convenţiilor OIM (circa 300 
au avut loc în intervalul 1919-1984), adică adoptarea actului unilateral prin care un 
stat declară că nu se mai consideră legat de obligaţiile ce decurg dintr-o convenţie, 

1 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/How_ILO_works/lang--en/index.htm. 
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însă cu condiţia ca să se înfăptuiască pe tot parcursul anului care urmează fiecărei 
perioade de 10 ani după intrarea în vigoare a acesteia. Pentru actualizarea normelor 
OIM, se operează şi cu revizuirea convenţiilor, ceea ce presupune o dublă discuţie 
în Conferinţa OIM, care poate adopta o convenţie cu totul nouă ce conţine, în egală 
măsură, dispoziţii noi sau o convenţie care modifică dispoziţiile convenţiilor iniţiale. 
Deseori, pentru a nu se recurge la elaborarea unei convenţii noi, se adoptă protocoale 
la convenţiile OIM, astfel încît nu se închide ratificarea convenţiei iniţiale1.

Doctorii în drept, Nicolai Romandaş şi Eduard Boişteanu, menţionează că prin-
cipalele reglementări ale drepturilor fundamentale cu privire la muncă, OIM le-a 
consfinţit în următoarele 8 convenţii: 1) Convenţia OIM nr. 29 din 10.06.1930 privind 
munca forţată sau obligatorie; 2) Convenţia OIM nr. 87 din 09.07.1948 privind liber-
tatea sindicală; 3) Convenţia OIM nr. 87 din 09.07.1948 privind libertatea sindicală; 
4) Convenţia OIM nr. 98 din 01.07.1949 privind aplicarea principiilor de drept de 
organizare şi negociere colectivă; 5) Convenţia OIM nr. 100 din 29.06.1951 privind 
egalitatea de remunerare a mînii de lucru masculină şi a mînii de lucru feminină 
pentru o muncă de o valoare egală; 6) Convenţia OIM nr. 105 din 25.06.1957 pri-
vind abolirea muncii forţate; 7) Convenţia OIM nr. 138 din 06.07.1973 privind vîrsta 
minimă de încadrare în muncă; 8) Convenţia OIM nr. 182/1999 privind combaterea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor2.

Dacă e să evaluăm unele rezultate ale creativităţii normative a OIM, la nivel regi-
onal, vom sesiza conturarea unor codificări în domeniul muncii. Un exemplu foarte 
bun, în acest sens serveşte, pentru statele membre ale Consiliului Europei — Carta 
Socială Europeană (revizuită), adoptată la Strassbourg la 06.05.19963. În conformitate 
cu prevederile acestei carte, semnatarii şi-au propus atingerea condiţiilor specifice 
asigurării exercitării efective a următoarelor drepturi şi principii: 1) orice persoană 
trebuie să aibă posibilitatea de a-şi cîştiga existenţa printr-o muncă liber întreprin-
să; 2) toţi lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă echitabile; 3) toţi lucrătorii au 
dreptul la securitate şi igienă în muncă; 4) toţi lucrătorii au dreptul la o salarizare 
echitabilă care să le asigue lor, precum şi familiilor lor, un nivel de trai satisfăcător; 
5) toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a asocia liber în organizaţii naţionale sau 
internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale; 6) toţi lucrătorii şi 
patronii au dreptul la negociere colectivă; 7) copiii şi tinerii au dreptul la o protecţie 
specială împotriva pericolelor fizice şi morale la care sînt expuşi; 8) lucrătoarele, în 
caz de maternitate, au dreptul la o protecţie specială; 9) orice persoană are dreptul 
la mijloace corespunzătoare de orientare profesională, în vederea sprijinirii sale în 
alegerea unei profesii adecvate intereselor şi aptitudinilor sale profesionale; 10) orice 
persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de formare profesională; 11) orice 
persoană are dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi permit să se bucure de 

1 Andrei Popescu — „Drept Internaţional al Muncii“. C.H.BECK, Bucureşti 2006, pag. 122-132.
2 Nicolai Romandaş, Eduard Boişteanu — „Dreptul Muncii“. Manual. Chişinău 2007, pag. 31-32.
3 http://www.mpsfc.gov.md/md/tratate. 
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cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge; 12) toţi lucrătorii şi persoanele 
aflate în întreţinerea acestora au dreptul la securitate socială; 13) orice persoană lipsită 
de resurse suficiente are dreptul la asistenţă socială şi medicală; 14) orice persoană are 
dreptul de a beneficia de servicii social calificate; 15) orice persoană handicapată are 
dreptul la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa societăţii; 16) familia 
în calitate de celulă fundamentală a societăţii are dreptul la o protecţie socială, juridică 
şi economică corespunzătoare în vederea asigurării deplinei sale dezvoltări; 17) copiii 
şi tinerii au dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare; 
18) cetăţenii uneia din părţile contractante au dreptul de a exercita orice activitate 
lucrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante, pe picior de egalitate cu cetăţenii 
acesteia din urmă, sub rezerva restricţiilor motivate de raţiuni serioase cu caracter 
economic sau social; 19) lucrătorii migranţi cetăţeni ai unei din părţile contractante şi 
familiile lor au dreptul la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi contrac-
tante; 20) toţi lucrătorii au dreptul la egalitate de şanse şi de tratament în materie de 
angajare şi de profesie fără discriminare în funcţie de sex; 21) lucrătorii au dreptul de a 
fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii; 22) lucrătorii au dreptul de a participa 
la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul 
întreprinderii; 23) orice persoană vîrstnică are dreptul la protecţie socială; 24) toţi 
lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere; 25) toţi lucrătorii au dreptul la 
protecţia propriilor creanţe în caz de insolvabilitate a patronului lor; 26) toţi lucrătorii 
au dreptul la demnitate în muncă; 27) toate persoanele cu responsabilităţi familiale 
şi care sînt angajate sau doresc să se angajeze în muncă au dreptul să o facă fără a fi 
supuse discriminărilor şi, pe cît posibil, fără să existe un conflict între responsabilităţile 
lor profesionale şi familiale; 28) reprezentanţii lucrătorilor dintr-o întreprindere au 
dreptul la protecţie împotriva actelor susceptibile să le producă prejudicii şi trebuie 
să li se acorde facilităţi corespunzătoare pentru a-şi îndeplini propriile atribuţii; 29) 
toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în procedurile de concediere 
colectivă; 30) orice persoană are dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi a excluderii 
sociale; 31) orice persoană are dreptul la locuinţă.

Prevederile Cartei Sociale Europene sînt o sinteză normativă la nivel regional 
a principiilor internaţionale promovate de OIM, ceea ce şi este o dovadă directă de 
armonizare legislativă. Mai mult decît atît, această cartă îşi află o nouă codificare 
regională şi prin reglementările Codului European de Securitate Socială (Strasbourg, 
16.04.1964), revizuit în 20001. Acest cod specifică prin art. 9, categoriile de persoane 
protejate, şi anume: a) salariaţi, reprezentînd cel puţin 50% din totalul salariaţilor, 
precum şi soţiile şi copiii lor; b) populaţia activă, reprezentînd cel puţin 20% din 
totalul rezidenţilor precum şi soţiile şi copiii lor; c) rezidenţi, reprezentînd cel puţin 
50% din totalul rezidenţilor. De asemeni, codul respectiv, la art. 10, statuează mini-
mul de prestaţii pentru: a) stările de boală (îngrijiri acordate de medici generalişti, 
inclusiv vizite la domiciliu; îngrijiri acordate de specialişti în spitale unor persoane 

1 http://www.mpsfc.gov.md/md/tratate.
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spitalizate sau în ambulatoriu, precum şi îngrijiri acordate de specialişti în afara 
spitalelor; furnizarea de produse farmaceutice pe baza reţetelor eliberate de medici 
sau de alţi practicieni calificaţi; spitalizare, cînd este necesară) şi b) sarcini, naşteri 
şi urmările lor (îngrijiri prenatale, în timpul naşterii şi după naştere, acordate de un 
medic sau de o moaşă calificată; spitalizare, cînd este necesară). Toate aceste norme 
din conţinutul Codului European de Securitate Socială sînt dedublate din standardele 
internaţionale, formulate de OIM.

Influenţa convenţiilor OIM este nemijlocit reflectată şi în legislaţia muncii din 
R. Moldova, prin cele 40 de convenţii ratificate pînă în prezent, dintre care 2 au fost 
denunţate. Lista acestor convenţii este următoarea1:

Convenţii OIM ratificate de Republica Moldova:
Număr, denumire, anul adoptării

Data  
ratificării Statut

C11 Dreptul de asociere (în agricultură), 1921 04:04:2003 ratificată
C29 Munca forţată, 1930 23:03:2000 ratificată
C47 40 ore de muncă în decursul săptămînii, 1935 09:12:1997 ratificată
C81 Inspecţia Muncii, 1947 (şi protocoalele adiţionale) 12:08:1996 ratificată
C87 Libertatea şi protecţia dreptului de asociere, 1948 12:08:1996 ratificată
C88 Serviciul de plasare în cîmpul muncii, 1948 12:08:1996 ratificată
C92 Înlesniri pentru munca colectivă (revăzută), 1949 12:12:2005 ratificată
C95 Salariul garantat, 1949 12:08:1996 ratificată
C97 Migraţia de muncă (revăzută), 1949 12:12:2005 ratificată
C98 Dreptul de asociere şi negocierile colective, 1949 12:08:1996 ratificată
C99 Salariul minim garantat pentru utilizarea maşinilor 
(agricultură), 1951 04:04:2003 ratificată

C100 Egalitatea remunerării, 1951 23:03:2000 ratificată

C103 Protecţia maternităţii (revăzută), 1952 14:02:1997 denunţată la 
28:08:2006

C105 Interzicerea muncii forţate, 1957 10:03:1993 ratificată
C108 Actele de identitate ale personalului navigaţiei 
maritime, 1958 23:03:2000 denunţată la 

28:08:2006
C111 Discriminarea la angajare şi ocuparea forţei de 
muncă, 1958 12:08:1996 ratificată

C117 Politica socială (obiective şi standarde fundamentale), 
1962 12:08:1996 ratificată

C119 Protecţia muncii, 1963 04:04:2003 ratificată

1 http://www.ilo.org/ilolex/cgi_lex/ratifice.pl?/Moldova. 
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C122 Politica de angajare, 1964 12:08:1996 ratificată
C127 Greutatea maxim admisibilă, 1967 09:12:1997 ratificată
C129 Inspecţia muncii (agricultură), 1969 09:12:1997 ratificată
C131 Stabilirea salariului minim, 1970 23:03:2000 ratificată
C132 Timpul de muncă plătit (revăzută), 1970 27:01:1998 ratificată
C133 Înlesniri pentru munca colectivă (asigurări supli-
mentare), 1970 12:12:2005 ratificată

C135 Reprezentanţii salariaţilor, 1971 12:08:1996 ratificată
C138 Vîrsta minimă la angajare, 1973 21:09:1999 ratificată
C141 Organizaţiile muncii din mediul rural, 1975 04:04:2003 ratificată
C142 Perfecţionarea resurselor umane, 1975 19:12:2001 ratificată
C144 Consultarea tripartită (Standardele Internaţionale 
ale Muncii), 1976 12:08:1996 ratificată

C150 Administrarea muncii, 1978 10:11:2006 ratificată
C151 Relaţiile de muncă (Serviciul Public), 1978 04:04:2003 ratificată
C152 Garanţiile plasării în cîmpul muncii şi igiena muncii 
(pentru muncile efectuate în navigaţia maritimă), 1979 22:01:2007 ratificată

C154 Negocierile colective, 1981 14:02:1997 ratificată
C155 Garanţiile plasării în cîmpul muncii şi igiena muncii, 
1981 28:04:2000 ratificată

C158 Limitele locurilor de muncă la angajare, 1982 14:02:1997 ratificată
C181 Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, 1997 19:12:2001 ratificată
C182 Categorii de munci interzise pentru copii, 1999 14:06:2002 ratificată
C183 Protecţia maternităţii, 2000 28:08:2006 ratificată
C184 Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 20:09:2002 ratificată
C185 Actele de identitate ale personalului navigaţiei 
maritime (revăzută), 2003 28:08:2006 ratificată

Efectul convenţiilor OIM a fost promt implementat şi armonizat în legislaţia 
muncii din R. Moldova. Rezultatul unor asemenea norme armonizate, pot servi o 
multitudine de acte normative, racordate standardelor internaţionale ale convenţii-
lor ratificate. Astfel, adevărate inovaţii legislative au fost introduse prin următoarele 
legi organice şi ordinare: Codul Muncii al R. Moldova, adoptat prin Legea R.M., 
nr. 154-XV din 28.03.20031; Legea R.M., nr. 489-XIV, privind sistemul publice de 
asigurări sociale, din 08.07.19992; Legea R.M., nr. 756-XIV, asigurării pentru accidente 

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162 din 29.07.2003.
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 001 din 08.07.1999.
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de muncă şi boli profesioanale, din 24.12.19991; Legea R.M., nr. 1129-XV, sindicatelor, 
din 07.07.20002, Legea R.M., nr. 976-XV, patronatelor, din 11.05.20003; Legea R.M., 
nr. 140-XV, privind Inspecţia Muncii, din 10.05.20014, Legea R.M., nr. 847-XV, salari-
zării, din 14.02.20025;din Legea R.M., nr. 102-XV, privind ocuparea forţei de muncă şi 
protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din 13.03.20036; 
Legea R.M., nr. 180-XVI, cu privire la migraţia de muncă, din 10.07.20087; Legea R.M., 
nr. 186-XVI, securităţii şi sănătăţii în muncă, din 10.07.20088 ş.a.

În cele din urmă conchidem că, instrumentele internaţionale ale OIM, prezintă 
mecanisme reglatorii de uniformizare a legislaţiilor naţionale în sfera muncii, con-
tribuind la o armonie legislativă universală. R. Moldova, la nivel legislativ, mergînd 
în pas cu standardele convenţiilor internaţionale ratificate.

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 31-33 din 23.03.2000.
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 130-132 din 19.10.2000.
3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 141 din 09.11.2000.
4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 068 din 29.06.2001.
5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50-52 din 11.04.2002.
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 070 din 15.04.2003.
7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 162-164 din 29.08.2008.
8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 143-144 din 05.08.2008.


