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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care

prezintă riscuri pentru lucrători, şi, în special de producere a
unor afecţiuni dorso-lombare

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în stabilirea unor cerinţe
minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă
risc pentru sănătatea salariatului.
Proiectul prenotat a fost elaborat întru armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile
legislaţiei europene (în speţă: Directiva Consiliului Comunităţilor Europene 90/269/CEE din
29 mai 1990 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a
încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători şi, în special, de producere a unor afecţiuni
dorso-lombare). Astfel, implementarea normelor propuse va contribui la crearea unui cadru
legal adecvat practicii europene în domeniul securităţii cetăţenilor Republicii Moldova la locul
de muncă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Reieşind din argumentele expuse de autor în nota informativă, cît şi din prevederile
proiectului, implementarea acestuia nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul de stat.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul are drept scop instituirea unor măsuri de securitate în vederea protecţiei sănătăţii
angajaţilor la locul de muncă, însă caracterul generalist al normelor pot afecta drepturile şi
interesele legale ale salariaţilor. În acest sens, propunem autorului de a revizui proiectul
prenotat prin prisma recomandărilor expuse în compartimentul II „Evaluarea în fond” din
prezentul raport.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. În ceea ce priveşte transparenţa în
procesul decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina web a Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cerinţă impusă de prevederile Legii nr.239-XVI din
13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, potrivit căreia autorităţile publice sunt
obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
părţilor interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web
oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Din prevederile proiectului nu este clar ce se înţelege prin sintagma “Manipularea manuală a
încărcăturii” şi care dintre activităţile salariaţilor pot fi calificate drept „manipulare manuală”.
Definirea acestui termen are o importanţă deosebită, întrucît prevederile propuse vor avea un
impact direct asupra activităţii ce implică “manipularea manuală a încărcăturii”. Prin urmare,
considerăm că utilizarea unei sintagme ambigue, în contextul proiectului, va acorda discreţii
excesive angajatorilor, în vederea stabilirii muncilor ce implică “manipularea manuală a
încărcăturii” în mod independent şi la propria latitudine.  

Recomandarea: Recomandăm autorului de a defini în proiect noţiunea de
“manipularea manuală a încărcăturii”. 

2. Conflicte ale normelor de drept
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Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Ca obiecţie generală remarcăm că în poiect se atestează mai multe prevederi cu caracter
general. Deşi autorul stipulează expres că prevederile în cauză reprezintă o transpunere a
Directivei Consiliului Europei 90/269/CEE din 29.05.1990, totuşi, ţinem să menţionăm că
preluarea expunerilor generale din acqius-ul comunitar poate afecta interesele legitime ale
cetăţeanului Republicii Moldova. Întrucît Directiva Europeană are un caracter general şi o
valoare orientativă, prin urmare, legiuitorul urmează să ajusteze cadrul legal intern în
conformitate cu cel european şi nicidecum să-l preia mot-a-mot, lăsînd loc multiplelor
interpretări. Prevederi generale au fost atestate la pct.3, 4, 5, 7 şi 8 din proiect. Astfel,
utilizarea unor sintagme ca: „să adopte măsurile organizatorice corespunzătoare sau trebuie
să utilizeze mijloacele corespunzătoare” la pct.3; „să adopte măsurile organizatorice
corespunzătoare, să utilizeze mijloace corespunzătoare” pct.4; „avînd în vedere elementele
de referinţă prevăzute în anexele…” pct.5 şi 8 vor acorda discreţii excesive angajatorilor,
întrucît prezentul act normativ nu îi obligă expres să respecte cerinţele minime descrise în
anexa proiectului, ci doar „să ţină seama” şi „să aibă în vedere”.
Toate aceste puncte sunt preluate din Directiva sus-citată, ceea ce nu acordă o reglementare
clară şi concisă, ci mai degrabă, reprezintă bunele practici ale UE în domeniul securităţii
salariaţilor la locul de muncă.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revizui conţinutul punctelor sus-numit, în
vederea introducerii unor modificări care să reglementeze aspectele specifice legate
de obligativitatea angajatorilor să respecte cerinţele minime statuate în anexa
proiectului (drept exemplu: substituirea sintagmei „avînd în vedere” cu sintagma
„respectînd” etc.). 

La anexa 1 pct.1 potrivit proiectului – „Manipularea manuală a încărcăturii poate
prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare,
dacă încărcătura: 1) este prea mare; …”.

Utilizarea sintagmei „poate prezenta riscuri” posedă un potenţial coruptibil, deoarece acordă
posibilitatea angajatorilor de a decide, în mod discreţionar, cazurile şi condiţiile în care o
încărcătură „prea mare” va prezenta un risc profesional şi viceversa. Această afirmaţie se
impune pe motiv că norma nu stabileşte expres că activitatea muncitorului „va prezenta un
risc profesional dacă:…”, ci operează cu sintagma „poate prezenta riscuri…”, care, de altfel,
permite aplicarea normei în dependenţă de interese sau scopuri (avantaje/beneficii).
Obiecţia dată este valabilă şi pentru sintagmele: „Efortul fizic poate prezenta riscuri” din
anexa nr.1, pct.2; „Caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale” din anexa
nr.1, pct.3; „Activitatea poate prezenta riscuri profesionale” din anexa nr.1, pct.4 şi „Poate
prezenta riscuri profesionale pentru lucrător” din anexa nr.2.
Totodată, atenţionăm că normele în cauză vor leza drepturile salariaţilor prin faptul că
angajatorii vor putea evita respectarea cerinţelor minime de securitate descrise în proiect, cu
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stabilirea individuală a lucrărilor care implică riscuri profesionale şi care nu.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui următoarele sintagme:
anexa 1 pct.1 – „poate prezenta riscuri profesionale” cu sintagma „prezintă riscuri
profesionale”;
anexa 1 pct.2 - „efortul fizic poate prezenta riscuri” cu sintagma „efortul fizic prezintă
riscuri profesionale”;
anexa 1 pct.3 - „caracteristicile mediului de lucru pot spori riscurile profesionale” cu
sintagma „caracteristicile mediului de lucru sporesc riscurile profesionale”;
anexa 1 pct.4 şi anexa 2 - „poate prezenta riscuri profesionale” cu sintagma „prezintă
riscuri profesionale”.

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Menţionăm că în anexele proiectului sunt identificate mai multe sintagme care comportă un
caracter general, iar la aplicare sunt susceptibile de manifestări corupţionale. Astfel, utilizarea
sintagmelor „dacă încărcătura: este prea mare” (anexa nr.1 pct.1), “temperatura, umiditatea
sau ventilaţia sînt necorespunzătoare” (anexa nr.1 pct.3 subcpt.19)), „distanţe excesive de
ridicare, coborîre sau transport” (anexa nr.1 pct.4 subcpt.22)) acordă întregii reglementări un
caracter discreţionar, iar la aplicare va acorda posibilitatea angajatorilor de a interpreta
norma în dependenţă de propriile avantaje, ceea ce poate afecta, în mod evident, interesul
salariaţilor.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea normelor sus-citate şi
reglementarea expresă a calificărilor (necorespunzătoare, excesive, prea mari etc.),
prin stabilirea limitelor respective bazîndu-se pe regulamentele interne de activitate şi
securitate. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Martie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

http://www.tcpdf.org

