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Domnului Leonid CERESCU,
Președinte al Confederației Naționale a
Patronatului din Republica Moldova

Stimate Domnule Cerescu,
Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă salută și transmite anexat comentariile membrilor săi pe
marginea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.140/2001 privind
Inspectoratul de Stat al Muncii, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă nr.186/2008, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008, Legea
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător).

Anexă: 2 (două) file.

Cu o deosebită considerație,

Ana Groza
Director executiv

Anexă

Comentarii și propuneri pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii
Luând în considerare prevederile pct. 1 (12) al Anexei la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător, considerăm totuși oportun de a păstra continuitatea și unitatea în ceea ce ține
de noțiuni utilizate, garanții, calculare a termenelor și durata unor operațiuni de control, pentru evitarea unor
ambiguități sau dublă interpretare.
Acestea propuneri țin și de transpunerea conformă a reglementările care se conțin deja în Legea securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, care stabilesc unele particularități ale controlului de stat asupra respectării
actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, fără a admite careva derogări, aplicabile
doar autorităților menționate în pct. al Anexei la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător.

Nr. Articolul proiect de Lege
ord.
Art. 111 alin. (11)

1

Controlul inopinat poate fi exercitat ori
de cîte ori este necesar pentru a asigura
respectarea prevederilor actelor
normative din domeniul muncii,
securității și sănătății în muncă.

Art. 111 alin. (16)

2

La efectuarea controlului de stat asupra
respectării actelor normative din
domeniul muncii, securității și sănătății
în muncă, efectuat de Inspectoratului de
Stat al Muncii se vor respecta prevederile
din Legea nr. 131/2012 privind controlul
de stat asupra activității de întreprinzător,
în măsura în care nu contravin
prevederilor prezentei legi”
Art. 112

3

Finalizarea controlului de stat asupra
controlului de stat asupra respectării
actelor normative din domeniul muncii,
securității și sănătății în muncă

Comentarii/Propuneri/Concretizări
Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător stabilește cerințele față de exercitarea controlului
inopinat, iar Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008
impune termenul maxim al acestui tip de control de stat.
Considerăm necesar de a păstra aceeași abordare și în proiectul de
Lege.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, stabilește că
”Activităţile de control al respectării legislaţiei privind securitatea
şi sănătatea în muncă, indiferent de tipul de proprietate al
unităţilor supuse controlului, se planifică, se efectuează, se
înregistrează şi se contestă în conformitate cu prevederile Legii
nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător, în partea care nu este reglementată de prezenta
lege”.
Este necesar de păstrat aceeași formulare și în proiectul de Lege.

Includerea prevederilor acestui articol din proiectul de lege
nu este oportună deoarece această etapă a controlului de stat
este reglementată de Legea nr.131 privind controlul de stat
asupra activităţii de întreprinzător și reglementările
controlului de stat efectuat de Inspectoratul de Stat al
Muncii nu pot contravine Legii nr. 131.

Conform art. 234 alin. (4) al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 186/2008

Art. 112 alin. (3)

4

(3) Durata controlului nu va depăși 5 zile
lucrătoare din momentul inițierii
acestuia. În situații în care se va impune,
durata efectuării controlului se va
stabili de Directorul sau Directorul
adjunct al Inspectoratului de Stat al
Muncii.

Art. 113 alin. (2)

5

Inspectorul/inspectorii de muncă
consemnează în procesul-verbal
încălcarea/încălcările constatate. Indică
prevederile actelor normative încălcate și
dispune conformarea imediată sau, după
caz, într-un termen rezonabil cu
prevederile legislației.

”Durata controlului nu trebuie să depășească 3 zile lucrătoare.
În cazul controlului inopinat, durata controlului poate fi
prelungită cu încă 3 zile lucrătoare de către conducătorul
autorităţii competente în baza unei decizii motivate, care poate fi
contestată de către persoana supusă controlului conform
procedurii prevăzute de Legea nr.131/2012 privind controlul de
stat asupra activității de întreprinzător”.
Totodată, anterior, pînă la excluderea atribuțiilor de control în
domeniul securității și sănătății muncii din competențele
Inspectoratului de Stat al Muncii, durata controlului nu putea
depăși 3 zile lucrătoare. Considerăm oportun de a păstra termenul
de 3 zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului doar în cazul
controlului inopinat și cu plafonarea termenului pentru care
acesta poate fi prelungit.

Această formulare din proiectul de Lege contravine
formulării din alin. (12) al aceluiași articol cît și prevederilor
Legii nr. 131/2012.
Procesul-verbal de control este documentul prin care se confirmă
faptul desfăşurării controlului şi în care se conţine toată
informaţia cu privire la controlul desfăşurat, la procedurile
aplicate şi constatările în urma acestuia, prescripţiile şi
recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive
aplicate şi sancţiunile stabilite în urma controlului.

