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 Congresul V  al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova HOTĂRĂŞTE:  

   

1. Se ia act de Nota informativă a comisiei cu privire la Statutul Sindicatului „Sănătatea”, 

aprobat de Congresul IV din 26.05.2005 (se anexează). 

 

2. Redacţia actuală a Statutului Sindicatului „Sănătatea” aprobat de Congresul IV din 

26.05.2005 corespunde normelor stipulate în legislaţia Republicii Moldova şi nu necesită a fi 

modificată sau completată. 

 

3. Se recomandă Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” să elaboreze regulamentele 

respective cu privire la reglementarea detaliată a unor prevederi statutare în scopul interpretării lor 

univoce. 

 

4. Controlul realizării prezentei hotărâri se atribuie Biroului Executiv al Sindicatului 

„Sănătatea”. 

 

 

 

Preşedinte 

 

Victor Benu 

 

 

 

 

 ADOPTATĂ  

de delegaţii la Congresul V 

al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova 

din 28 mai 2010 

Cu privire la Statutul Sindicatului 

„Sănătatea” 



    Anexă 

la Hotărârea Congresului V al 

Sindicatului „Sănătatea” din 

Republica Moldova  

nr. V-05 din 28.05.2010 

 

Notă informativă 

a grupului de lucru cu privire la Statutul Sindicatului „Sănătatea” 

Statutul este legea organizaţiei, care reglementează activitatea acesteia la nivel intern şi în 

porturile sale cu terţii. 

În cadrul întâlnirilor cu activul sindical, au parvenit un şir de propuneri cu privire la 

modificarea şi completarea Statutului Sindicatului „Sănătatea”. 

Având în vedere propunerile activului sindical şi argumentele discutate în cadrul şedinţelor 

sale, Comisia constată: 

- Statutul Sindicatului „Sănătatea” aprobat de Congresul IV cuprinde toate normele minime 

prescrise de Legea sindicatelor şi nu conţine prevederi contrare Constituţiei Republicii Moldova, 

consfinţeşte drepturile şi obligaţiile membrilor de sindicat; reglementează cuantumul cotizaţiilor şi 

modul lor de încasare; defineşte denumirea organelor de conducere, modul lor de alegere şi de 

revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor; stabileşte condiţiile de deliberare a adunărilor, 

conferinţelor, congreselor, prevede structura organizaţională, modalitatea comasării, aderării, 

divizării sau dizolvării sindicatului, precum şi a distribuirii, transmiterii ori lichidării patrimoniului 

lui; modalitatea asocierii în centre sindicale sub formă de federaţii, confederaţii etc. 

Luând în consideraţie cele constatate, Comisia concluzionează: 

- Redacţia actuală a Statutului Sindicatului „Sănătatea” aprobat de Congresul IV corespunde 

normelor stipulate în legislaţia Republicii Moldova şi nu necesită a fi modificată sau completată. 

- Se recomandă Biroului Executiv să elaboreze regulamentele şi instrucţiunile respective cu 

privire la reglementarea detaliată a unor prevederi statutare în scopul interpretării lor univoce. 

 


