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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind cercetarea şi evidenţa bolilor profesionale

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

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. Proiectul prevede cerinţele privind cercetarea și
evidența bolilor (intoxicațiilor) profesionale cronice și acute avînd ca scop semnalarea la timp,
organizarea corectă a cercetării cauzelor și circumstanțelor apariției bolilor profesionale,
declararea bolilor profesionale, înregistrarea și raportarea morbidității profesionale.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, Regulamentul sanitar va completa şi dezvolta
cadrul normativ existent al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi va
contribui la ameliorarea asistenţei medico-sanitare şi stării de sănătate a angajaţilor, la
diminuarea morbidităţii cu incapacitatea temporară de muncă, morbidităţii generale şi a
mortalităţii populaţiei apte de muncă. Argumentele prezentate de autor sunt suficiente şi
justifică promovarea proiectului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Odată aprobat proiectul va creşte responsabilitatea angajatorilor privind îndeplinirea
măsurilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prevenirea bolilor profesionale. Prin
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urmare, prevederile proiectului sunt conforme interesului public general şi nu prejudiciază
interese individuale sau de grup.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Sănătăţii, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi 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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

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

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

Pct.10 din Regulament: „Informaţia din documentele medicale este confidenţială în
vederea respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

Pentru a asigura colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor
legii şi luînd în considerare sensibilitatea datelor referitoare la starea persoanelor afectate de
o boală profesională, considerăm necesară specificarea expresă în textul Regulamentului a
Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Informaţia din
documentele medicale este confidenţială şi aceasta va fi prelucrată conform Legii
nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.6 din proiectul Regulamentului: „Diagnosticul de boală (intoxicaţie) profesională
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poate fi anulat sau modificat de către Consiliul republican de boli profesionale”. 

Autorul a prevăzut posibilitatea anulării/modificării diagnosticului de către Consiliul republican
de boli profesionale, însă nu a prevăzut cazurile în care este admisă respectiva
anulare/modificare. Consiliul va anula/modifica diagnosticul bolii profesionale numai în
cazurile în care acesta a fost stabilit eronat de Centrul republican de boli profesionale. În
varianta actuală se creează falsa impresie că Consiliul poate anula/modifica orice diagnostic
stabilit de Centru la propria discreţie. Astfel, există riscul ca persoanele interesate să apeleze
la Consiliu prin contestarea diagnosticului care confirmă lipsa legăturii între factorii de risc de
la locul de muncă şi boala persoanei pentru a corupe membrii acestuia întru anularea
diagnosticului în favoarea sa pentru a beneficia de indemnizaţia pentru incapacitate
temporară de muncă sau invaliditate neîntemeiat. Prin urmare, este indicat de menţionat că
Consiliul va anula sau modifica diagnosticul doar în cazul în care diagnosticul stabilit de
Centru este eronat în parte sau în totalitate şi nu corespunde stării de sănătate reale ale
persoanei afectate. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Diagnosticul de boală
(intoxicaţie) profesională poate fi anulat sau modificat de către Consiliul republican de
boli profesionale dacă se dovedeşte că diagnosticul este eronat în parte sau în
totalitate”. 

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.

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie
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15 Ianuarie 2016

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