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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au

născut de curînd sau care alăptează
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. Proiectul are drept scop transpunerea parţială a
Directivei Parlamentului European şi Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit proiectului, angajatorii, pentru toate activităţile care pot
prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă nefavorabile,
vor trebui să adopte măsuri organizatorice corespunzătoare pentru a evalua natura, gradul şi
durata expunerii lucrătoarelor gravide, a celor care au născut de curînd sau care alăptează
din unitatea respectivă, cu scopul evaluării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea
lucrătoarelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării.
Astfel, argumentele invocate de autor în nota informativă justifică pe deplin necesitatea
promovării 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
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Prevederile proiectului promovează interesele femeilor însărcinate şi a femeilor care au
născut de curînd sau care alăptează. Aprobarea proiectului va asigura un nivel ridicat de
protecţie a femeilor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează impunînd
angajatorilor măsuri care trebuie să prezinte siguranţă pentru această categorie de angajate.
În acest sens promovarea proiectului nu este în detrimentul interesului public.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 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 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

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La anexa nr.2 
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La anexa respectivă, atît la secţiunea 1 pentru lucrătoarele gravide cît şi secţiunea 2 pentru
lucrătoarele care alăptează la condiţii de muncă, autorul nu face referire la munca pe timp de
noapte care este prevăzută la art.7 al Directivei.
În acest sens, considerăm oportun includerea muncii pe timp de noapte la compartimentul
condiţii de muncă, astfel încît lucrătoarele menționate să nu fie obligate să desfășoare muncă
de noapte în timpul sarcinii și în perioada postnatală, perioadă care va fi determinată de
autoritatea națională responsabilă în domeniul securității și sănătății, sub rezerva prezentării,
în conformitate cu procedurile prevăzute de statele membre, a unui certificat medical care
atestă că perioada respectivă este necesară pentru securitatea sau sănătatea lucrătoarei în
cauză.
Măsurile menționate trebuie să includă, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale,
posibilitatea: transferului la o muncă de zi sau o dispensă ori prelungirea concediului de
maternitate, în cazul în care un astfel de transfer nu este posibil din punct de vedere ethnic
și/sau obiectiv ori nu poate fi solicitat în mod rezonabil din motive bine întemeiate.

Recomandarea: Propunem autorului transpunerea art.7 al Directivei în anexa nr.2 la
compartimentul condiţii de muncă, atît la secţiunea 1 cît şi la secţiunea 2.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 Iulie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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