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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 505), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 1: 

la alineatul (1), textul „Inspectoratul de Stat al Muncii coordonează la nivel 

național respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă și al 

securității și sănătății în muncă.” se exclud; 

alineatul (2) textul ,,raporturilor de muncă, cu excepția” se substituie cu 

textul ,,muncii,”; 

la alineatul (5), cuvintele ,,raporturilor de muncă” se substituie cu textul 

,,muncii, securității și sănătății în muncă”. 

 

2. La articolul 3, literele b) și c) se completează cu textul ,,securității și 

sănătății în muncă”. 

 

3. La articolul 4: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art.3, Inspectoratul de Stat al 

Muncii are următoarele atribuții: 

a) controlează respectarea legislației muncii, securității și sănătății în 

muncă; 

b) cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidente de muncă; 

c) coordonează activitatea de pregătire, instruire și informare a angajatorilor 

și salariaților, precum și a altor persoane interesate de aplicarea legislației în 

domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă;  

d) participă, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, la acreditarea serviciilor externe de protecție și prevenire, consultarea și 

avizarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucțiuni, ghiduri și 

recomandări metodice privind aplicarea legislației muncii, securității și sănătății 

în muncă; 

e) acordă consultanță angajatorilor și salariaților pe domeniul de 

competență; 

f) exercită alte atribuții prevăzute de lege.” 
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4. În denumirea articolului 5, textul ,,autoritățile competente în domeniul 

controlului siguranței ocupaționale, cu” se exclude. 

 

5. La articolul 7, alineatul (2) se completează cu următorul text: 

,,În funcția de inspector de muncă se angajează persoane cu studii 

superioare tehnice, juridice și/sau economice.” 

 

6. Articolul 8: 

a) la alineatul (1): 

textul ,,abilitat cu efectuarea controlului de stat în domeniul raporturilor de 

muncă” se exclude; 

litera f) se abrogă; 

b) se completează cu alineatele (21) și (31) cu următorul cuprins:  

„(21) Suplimentar la cele prevăzute la alin. (1), inspectorul de muncă cu 

atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui 

pericol iminent de accidentare, este în drept să dispună sistarea funcționării 

(inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a 

halelor, a secțiilor, a altor subdiviziuni ale unității, sistarea exploatării clădirilor, a 

edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și sistarea lucrărilor și a proceselor 

tehnologice. 

 (31) Ridicarea măsurii de sistare se efectuează de către inspectorul de 

muncă care a dispus sistarea funcționării sau de către un alt inspector împuternicit 

de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii sau de către instanța de 

judecată, după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care s-

a aplicat sistarea.” 

 

7. Se completează cu articolul 81  cu următorul cuprins: 

„Articolul 81. Dreptul inspectorului de muncă de a întreprinde acțiuni de 

sancționare 

Inspectorul de muncă are dreptul să întreprindă acțiuni de sancționare a 

încălcărilor constatate și să decidă care din următoarele forme să fie aplicată: 

 - emite o notificare adresată angajatorului (persoanei care acționează în 

numele acestuia). În sensul prezentei Legi, notificarea reprezintă un avertisment 

scris prin care angajatorul se atenționează asupra faptului comiterii unor încălcări 

sau abateri de la actele normative, asupra necesității lichidării acestora, asupra 

inadmisibilității acestora pentru viitor și asupra consecințelor pe care va urma să 

le suporte angajatorul (persoana care acționează în numele acestuia) dacă 

încălcarea legislației muncii, securității și sănătății în muncă va continua. 

Formularul notificării se aprobă de directorul Inspectoratului de Stat al Muncii; 

- întocmește proces-verbal de constatare a contravenției în modul stabilit de 

Codul contravențional nr. 218/2008 și îl înaintează în instanța de judecată; 

- solicită suspendarea sau retragerea de către autoritățile administrației 

publice competente a autorizației (licenței) de activitate a angajatorului pentru 
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neexecutarea intenționată a prescripțiilor de înlăturare a încălcărilor actelor 

normative din domeniul muncii, securități și sănătății în muncă constatate repetat.” 

8. La articolul 9 alineatul (1) litera b) cuvintele ”referitoare la raporturile de 

muncă” se substituie cu textul ,,din domeniul muncii, securității și sănătății în 

muncă”. 

 

9. Se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins; 

,,Articolul 101. Contestarea prescripțiilor și măsurilor dispuse de 

inspectorul de muncă 

Prescripțiile și măsurile dispuse de inspectorul de muncă pot fi contestate în 

modul stabilit de Codul administrativ nr. 116/2018.” 

 

10. La articolul 11 alineatul (2), cuvântul ,,administrativă” se exclude. 

 

11. Capitolul IV1 va avea următorul cuprins  

„Capitolul IV1 

MODUL, CONDIȚIILE DE EFECTUARE ȘI FINALIZAREA 

CONTROLULUI DE STAT ÎN DOMENIUL MUNCII, SECURITĂȚII 

 ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

 

Articolul 111. Modul efectuării controlului de stat asupra respectării actelor 

normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă 

(1) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă reprezintă totalitatea acțiunilor, organizate 

și realizate de Inspectoratul de Stat al Muncii sub formă de verificare, evaluare 

și/sau analiză la fața locului și/sau prin solicitare directă de la angajatori prin poștă, 

inclusiv prin poșta electronică, sau prin telefon să prezinte documentația și alte 

informații pe care aceștia, în virtutea legii, nu sunt obligați să o ofere periodic. 

(2) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă are la bază principiile prevăzute în art. 3 

din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

(3) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă are drept scop: 

- verificarea modului în care angajatorii (persoanele care acționează în 

numele lor) respectă actele normative din domeniul muncii, securității și sănătății 

în muncă; 

- acordarea ajutorului consultativ și metodologic angajatorului (persoanei 

care acționează în numele lui) în identificarea căilor de aplicare eficientă a 

legislației și de prevenire a încălcărilor, a căilor de lichidare a încălcărilor, în cazul 

constatării acestora, precum și a căilor de conformare la prevederile legale; 

- sancționarea încălcărilor. 
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(4) Controlul asupra respectării actelor normative din domeniul muncii, 

securității și sănătății în muncă se realizează prin următoarele tipuri de control: 

control planificat și control inopinat. 

(6) Controlul planificat poate avea următoarele forme: 

- controlul de fond care are drept obiectiv verificarea în ansamblu a 

respectării actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă;  

- controlul tematic care are drept obiectiv verificarea respectării actelor 

normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă în anumite 

perioade de timp, sau în anumite domenii de activitate, precum și verificarea 

respectării unor aspecte ale actelor normative din domeniul muncii, securității și 

sănătății în muncă. 

(7) Controlul planificat se desfășoară în conformitate cu Planul anual al 

controalelor, elaborat și înregistrat conform prevederilor Legii nr. 131/2012 

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în măsura în care 

acestea nu contravin prevederilor prezentei legi. 

(8) Planul anual al controalelor se întocmește de către Inspectoratul de Stat 

la Muncii în baza Metodologiei de planificare a controalelor, aprobate de Guvern 

și se înregistrează de către autoritatea de monitorizare a controalelor. La elaborarea 

Planului anual al controalelor se va lua în considerare Programul de Activitate al 

Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat de Directorul Inspectoratului de Stat al 

Muncii după coordonarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

(9) Planul anual al controalelor, suplimentar unităților care practică 

activitate de întreprinzător, va include și unități, instituții, organizații și alți 

subiecți, asupra cărora nu se răsfrânge Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător.  

(10) Controlul inopinat reprezintă control exercitat în afara Planului anual 

al controalelor. 

(11) Controlul inopinat poate fi exercitat ori de câte ori este necesar pentru 

a asigura respectarea prevederilor actelor normative din domeniul muncii, 

securității și sănătății în muncă.  

(12) Controlul inopinat poate fi inițiat ca urmare a autosesizării (probe 

video, foto) inspectorului de muncă asupra unui risc de accidentare și/sau urmare 

a parvenirii unei petiții/sesizări în formă scrisă (inclusiv in variantă electronică) de 

la o persoană fizică sau juridică.  

(13) Controlul inopinat poate fi inițiat la expirarea termenului indicat în 

procesul-verbal de control, întocmit cu prilejul controlului anterior, de inspectorul 

de muncă pentru lichidarea încălcărilor, executarea prescripțiilor pentru 

conformarea la prevederile legale. 

 (14) Controlul inopinat poate fi inițiat la solicitarea scrisă (inclusiv în 

variantă electronică) a angajatorului (persoanei care acționează în numele lui) 

și/sau a reprezentanților salariaților. 

(15) Controlul inopinat poate fi inițiat urmare a producerii unui accident de 

muncă. 
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(16) La efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor normative 

din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, efectuat de Inspectoratul 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 acestea nu contravin 

prevederilor prezentei legi. 

Articolul 112. Condițiile de efectuare a controlului de stat asupra respectării 

actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă 

(1) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă se desfășoară în baza Listelor de verificare, 

aprobate conform rigorilor stabilite de Guvern. 

(2) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă se efectuează de doi sau mai mulți 

inspectori, selectați în funcție de tipul controlului, rezultatul evaluării riscurilor și 

particularitățile angajatorului supus controlului, din numărul inspectorilor de 

muncă din cadrul inspecției teritoriale de muncă sau/și din cadrul aparatului 

Inspectoratului de Stat al Muncii, luându-se în considerare și specializarea 

acestuia. 

(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. 

(4) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă va demara în baza delegației de control, 

care va conține: 

a) numărul și data emiterii; 

b) trimitere la prevederile legale care, în mod expres, acordă atribuția de 

control în cazul pentru care se emite delegația; 

c) tipul controlului și temeiul inițierii lui; 

d) date despre inspectori (nume, prenume, funcția deținută); 

e) date despre angajatorul supus controlului (denumirea/numele persoanei; 

codul fiscal și alte date de contact); 

f) obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului; 

g) scopul, metoda de control și aspectele ce urmează a fi verificate, trimitere 

expresă la lista de verificare aplicabilă și actul normativ prin care aceasta este 

aprobată; 

h) data începerii controlului și durata preconizată a acestuia. 

(5) Delegația de control se emite de una din următoarele persoane: 

a) Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii; 

b) Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii. 

c) șeful inspecției teritoriale de muncă; 

d) șeful adjunct al inspecției teritoriale de muncă. 

(6) În cazul controalelor planificate, delegația de control se întocmește în 

temeiul planului controalelor anuale. În cazul controalelor inopinate delegația de 

control se întocmește în temeiul art. 111 alin. (11) și/sau alin. (12) și/sau alin. (13) 
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și/sau alin. (14) și/sau alin. (15) din prezenta lege. 

(7) În cazul autosesizării inspectorului de muncă asupra unui risc de 

accidentare, inspectorul de muncă poate iniția control inopinat, fără delegație de 

control, urmând să informeze imediat despre aceasta una din persoanele indicate 

la alin. (5), care va emite delegația de control nu mai târziu decât în ziua lucrătoare 

imediat următoare. 

(8) Inspectorul de muncă va informa angajatorul (persoana care acționează 

în numele acestuia) despre prezența sa în unitate înainte de a începe controlul, cu 

excepția cazului când va considera că aceasta poate dăuna eficacității controlului. 

(9) Inspectorul de muncă poate solicita angajatorului (persoanei care 

acționează în numele acestuia), sau, în lipsa acestuia persoanei care îl înlocuiește, 

să-i acorde sprijinul pentru: 

a) asigurarea unei persoane responsabile pentru prezentarea documentelor 

necesare controlului și pentru asistarea inspectorului pe durata controlului, precum și 

pentru însoțirea inspectorului pe durata desfășurării controlului la locurile de muncă, 

în încăperile de serviciu, de producție și auxiliare; 

b) punerea la dispoziție a unei încăperi de serviciu, mijloacelor de comunicație, 

transport în limita spațiului unității supuse controlului. 

 (10) Pe durata efectuării controlului, inspectorul de muncă se protejează de 

pericolele cu caracter general prin aplicarea măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat 

al Muncii și cu echipamente individuale de protecție, oferite de Inspectoratul de Stat 

al Muncii. În caz de necesitate, va cere angajatorului (persoanei care acționează în 

numele acestuia) să-i acorde echipament individual de protecție și de lucru, adecvat 

riscurilor specifice unității la care poate fi expus în procesul controlului. 

Articolul 113.  Finalizarea controlului de stat asupra respectării actelor 

normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă  

(1) Controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul 

muncii, securității și sănătății în muncă se finalizează cu întocmirea de către 

inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control.  

(2) Inspectorul de muncă consemnează în procesul-verbal încălcarea 

constatate, indică prevederile actelor normative încălcate și dispune conformarea 

imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legislației. 

(3) Inspectorul de muncă prescrie angajatorului, prin procesul-verbal, să 

informeze, în cel mult 5 zile de la expirarea termenului dispus pentru lichidare și 

conformare, inspecția teritorială de muncă sau Inspectoratul de Stat al Muncii 

despre lichidarea încălcărilor și conformarea cu prevederile legislației, sau despre 

măsurile luate în acest sens și termenii de executare a acestora. 

(4) Inspectorul de muncă, pentru confirmarea încălcărilor constatate, 

anexează la procesul-verbal de control listele de verificare completate, alte 

documente care probează încălcările constatate (copii sau extrase de pe 

regulamente interne și instrucțiuni, de pe documente de exploatare și mentenanță, 

înscrisuri, registre, explicații, schițe, scheme, fotografii, înregistrări video și audio) 
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autentificate de angajator (persoana care acționează în numele acestuia) prin 

semnătură. 

(5) Procesul-verbal de control se întocmește în două exemplare, iar în cazul 

constatării semnelor componenței de infracțiune în trei exemplare identice, se 

numerotează și se semnează pe fiecare pagină de către inspectorul de muncă care 

a efectuat controlul și de către angajator (persoana care acționează în numele 

acestuia). În cazul în care procesul-verbal de control se întocmește în formă 

electronică, acesta se semnează cu semnătura electronică de către inspector și 

angajator (persoana care acționează în numele acestuia). Procesul-verbal de 

control poate fi semnat și de alți participanți la control, inclusiv de către 

reprezentantul salariaților.  

(6) Un exemplar al procesului-verbal de control se înmânează angajatorului 

(persoanei care acționează în numele acestuia) supus controlului, cu efectuarea 

unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar, confirmată prin 

semnătura persoanei ce recepționează procesul-verbal. 

(7) Al doilea exemplar al procesului-verbal de control se păstrează la 

inspecția teritorială de muncă sau la Inspectoratul de Stat al Muncii. 

(8) Al treilea exemplar, întocmit în condițiile prevăzute la alineatul (5), 

printr-o sesizare, însoțit de listele de verificare completate, alte documente care 

probează încălcările constatate (copii sau extrase de pe instrucțiuni, înscrisuri, 

registre, explicații, schițe, scheme, fotografii etc.), autentificate de angajator 

(persoana care acționează în numele acestuia) prin semnătură, se expediază de 

către Inspectoratul de Stat al Muncii procurorului sau organului de urmărire penală 

competent pentru a identifica semnele de componență a infracțiunii.  

(9) Dacă angajatorul (persoana care acționează în numele acestuia) refuză 

să semneze și/sau să recepționeze procesul-verbal de control, inspectorul de 

muncă consemnează refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poștă, 

printr-o scrisoare cu aviz de recepție în adresa unității sau la poșta electronică 

oficială a angajatorului. 

(10) Comunicarea și recepționarea procesului-verbal semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată la adresa electronică indicată de angajatorul supus 

controlului se consideră comunicare la sediul acestuia. 

(11) Dacă în cadrul controlului se constată încălcări ale actelor normative 

din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, inspectorul va întreprinde 

măsurile prevăzute la articolul 81 din prezenta Lege.  

(12) Dacă în cadrul controlului nu se constată încălcări, inspectorul de 

muncă consemnează în procesul-verbal de control respectarea actelor normative 

din domeniul muncii, securității să sănătății în muncă. 

(13) Angajatorul (persoana care acționează în numele acestuia) supus 

controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-

verbal de control, să prezinte dezacordul cu actul în cauză, aducând probe 

suplimentare ce confirmă poziția sa. Inspectorul examinează materialele 

prezentate și, după caz, întocmește un proces-verbal de control adițional, fără a 
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opera rectificări în actul de bază. În procesul-verbal de control adițional se indică 

procesul-verbal de bază, iar în partea constatatoare se reflectă pozițiile modificate, 

cu respectarea procedurii de întocmire a procesului-verbal de control, inclusiv a 

celei de anexare a documentelor. 

(14) Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează și nici nu limitează 

posibilitatea contestării procesului-verbal de control în modul stabilit de lege. 

(15) Angajatorul care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut 

de lege, prin delegația de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau 

prin procesul-verbal de control, prin acțiunile sau inacțiunile inspectorului, este în 

drept să le conteste, în tot sau în parte, în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ. Procesul-verbal de control se contestă dacă acesta nu conține 

constatarea contravenției sau semne ale componenței infracțiunii. 

(16) Examinarea petițiilor și cererilor prealabile de contestare, conform 

procedurii prealabile prevăzute de Codul administrativ nr. 116/2018, depuse de 

persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul consiliului 

de soluționare a disputelor, a cărui funcționalitate este asigurată de către Directorul 

Inspectoratului de Stat al Muncii. 

(17) Consiliul de soluționare a disputelor funcționează în cadrul 

Inspectoratului de Stat al Muncii, iar din componența acestuia fac parte, în mod 

obligatoriu, cel puțin câte doi reprezentanți ai partenerilor sociali (cu relevanță 

pentru domeniul de control sau aspectele contestate), reprezentanții 

Inspectoratului de Stat al Muncii și reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale. Reprezentanți ai partenerilor sociali sunt cele mai 

reprezentative organizații patronale și sindicale. 

(18) Consiliul de soluționare a disputelor își organizează și își desfășoară 

activitatea conform regulamentului-cadru aprobat de Guvern.” 

 

12. La articolul 12 alineatul (2), cuvântul „ei” se substituie cu textul 

,,prevăzute la articolul 3 din prezenta lege”. 

 

13. articolul 13: 

a) la alineatul (1): 

după cuvântul ,,gestiune” se introduc cuvintele „elaborează și”; 

textul ,,autorităților competente în domeniul controlului respectării 

legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă” se 

substituie cu cuvântul „sa”; 

b) la alineatul (2): 

textul ,,autorităților competente în domeniul controlului respectării 

legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratului de Stat al Muncii”; 

la litera a), cuvintele „și a autorităților competente în domeniul controlului 

siguranței ocupaționale” se exclud; 



11 

 

C:\Users\Lenovo\Desktop\Serviciu\12242\redactat_12242-ro.docx 

la litera b), textul ,,și autoritățile competente în domeniul controlului 

siguranței ocupaționale, în partea ce se referă la inspectorii de muncă din cadrul 

acestora” se exclude; 

c) alineatul 21 se exclude; 

d) la alineatul (3), textul ,,autorităților competente în domeniul controlului 

respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea și sănătatea în 

muncă,” se substituie cu cuvântul „sa”. 

 

Articolul II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 371, litera b) se abrogă. 

 

2. La articolul 372 alineatul (1), textul ,,cu excepția legislației privind 

securitatea și sănătatea în muncă” se substituie cu cuvintele ,,securității și sănătății 

în muncă”. 

 

Articolul III. – Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, la definiția noțiunii securitate și sănătate în muncă, textul 

„(siguranța ocupațională)” se exclude. 

 

2. Se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins: 

„Articolul 71. Controlul aplicării prezentei legi și a altor acte normative de 

securitate și sănătate în muncă 

(1) Controlul de stat asupra aplicării de către angajatori a prezentei legi și a 

altor acte normative de securitate și sănătate în muncă este exercitat de 

Inspectoratul de Stat al Muncii. 

(2) Activitățile de control se desfășoară cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 

140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii. 

 

3. Capitolul V1 se abrogă. 

Articolul IV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 405:   

alineatul (1) cifrele „553”  se exclud: 

alineatul (2) se abrogă. 
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2. La articolul 406 alineatele (1) și (2) cifrele „553” se exclud.   

 

3. La articolul 407 alineatele (1), (4) și (6) „553”  se exclud. 

 

4. La articolul 408 alineatele (1) și (2) cifrele „553”  se exclud. 

 

5. La articolul 4082 alineatele (1) și (2) cifrele „553”  se exclud. 

 

6. La articolul 409: 

alineatul (1) sintagma „art. 55–552, 56–61” se substituie cu sintagma 

„art. 55-61”; 

după textul „alin. (1)” se completează cu textul ,,și (6)”. 

 

7. La articolul 410 alineatele (1) și (1)1 cifrele „553” se exclud; 

 

8. La articolul 411 alineatele (1) și (1)1 cifrele „553” se exclud; 

 

9. La articolul 414 alineatele (1) și (2) cifrele „553” se exclud; 

Articolul V. – Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității 

de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 181-184, 

art. 595) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 1 alineatul (6), textul ,,cu privire la siguranța ocupațională și 

la raporturile de muncă,” se substituie cu textul ,,din domeniul muncii, securității 

și sănătății în muncă”. 

 

2. Articolul 15 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins: 

„(10) Prevederile prezentului articol se aplică controalelor efectuate de 

Inspectoratul de Stat al Muncii în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă 

în măsura în care acestea nu contravin prevederilor Legii nr. 140/2001 privind 

Inspectoratul de Stat al Muncii.” 

 

3. Articolul 19 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

„(9) Prevederile prezentului articol se aplică controalelor efectuate de 

Inspectoratul de Stat al Muncii în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă 

în măsura în care acestea nu contravin prevederilor Legii nr. 140/2001 privind 

Inspectoratul de Stat al Muncii.”. 

 

4. La punctul 1 din anexă: 

pe tot parcursul Listei organelor de control și domeniile aferente acestora 

cuvintele „siguranța ocupațională” se exclud; 

poziția 12, coloana „Domeniul” va avea următorul cuprins: 
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„Respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în 

muncă: 

- organizarea activităților de prevenire a riscurilor profesionale (accidentare 

și îmbolnăvire la locul de muncă) și de protecție a salariaților la locul de muncă;  

modul de evaluare a riscurilor profesionale; aplicarea măsurilor de protecție și 

prevenire a riscurilor profesionale; 

- asigurarea de către angajator: a informării, instruirii și pregătirii în 

domeniul securității și sănătății în muncă, funcționării nepericuloase a 

echipamentelor de muncă și dotarea acestora cu dispozitive de securitate, cu 

echipamente colective și individuale de protecție, adaptării rezonabile a locului de 

muncă pentru persoanele vulnerabile la riscuri (femei gravide, lăuze, mame care 

alăptează, persoane mai tinere de 18 ani) și pentru persoanele cu dizabilități, cu 

dotări social-sanitare.  

Respectarea prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă: 

- contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă și convențiile 

colective; timpul de muncă și timpul de odihnă; retribuirea muncii; normele de 

muncă; garanțiile și compensațiile ce decurg din relațiile de muncă; disciplina 

muncii; particularitățile de reglementare a muncii unor categorii de salariați; 

răspunderea materială potrivit legislației muncii. 

Cercetarea accidentelor de muncă: 

- comunicarea evenimentelor de accidentare în muncă; identificarea 

cauzelor și circumstanțelor accidentelor de muncă; documentarea accidentelor de 

muncă; evidența și raportarea accidentelor de muncă.” 

 

Articolul VI. – Guvernul și autoritățile publice centrale de reglementare 

(care exercită controlul de stat asupra activității de întreprinzător,), în termen de 6 

luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în 

concordanță cu prezenta lege, vor elabora și vor aproba actele normative necesare 

pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, precum și vor prezenta, 

după caz, Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu 

prezenta lege.              

                           

 

 Președintele   Parlamentului                                                                                          

 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative

l. flenumirea autorului ;i, dupi- cazr a p
Proiectul de lege pentru modificarcu unor u.j. nomative este elaborat de c6tre

MirListerul SdndtSlii, Muncii gi protecfiei Sociale

2. Condifiile ce au impus elaborar"u p;
urmirite
Proiectul de lege a fost elaborat in scopul:
- restabilirii Inspectoratului de Stat al Muncii funcliile de control in domeniul

securitdlii qi sindtalii in munc6 qi in domeniul raporturilor de munc6, asigur6nd
integritatea funcfionald' a acestuia Ei conformitatea cu convenliite Orgaiizaliei
Internalionale a Muncii (OIM) ratificate de cdtre Republica Moldova nr. g1 din
1947 privind inspeclia muncii in industrie Ei comer! qi nr. 129 din 1969 privind
inspeclia muncii in agriculturd;

- scoaterii parlial a Inspectoratului de Stat aI Muncii din incidenla Legii
nr.13ll20l2;

- asigurdrii func{ionatitdfii sistemului de control in domeniul securitdtii si
sindtdlii_in muncd gi debloaarea situaliei referitor la conflictul de competeni6
(intre cele 10 autoritili cu atribulii de control in domeniul SSM) la efeftuarea
controlului de stat qi cercetdrii accidentelor de munc6.

Rroducerea atribuliilor de control in domeniul securitelii $i sdn6tblii in munc6 ale
Inspectoratului de Stat al Muncii vine in contradic1ie cu'principiile de constituire,
funclionare qi consolidare a inspecliilor muncii, enuntate gi promovate de Org anizalia
Internalionall, a Muncii prin Conventiile ratificate ds cdtie Republica Moldoia gi de
Uniunea Europeand prin Directivele sale.

Practici similare celor promovate in cadrul reformei cadrului institulional in
domeniuLl controlului de stat in raport cu Inspectoratul nu se atestd nici in ldrile vecine,
nici in alte !6ri europene.

Contradicliile generate de procesul de reformd comportd consecinle cu impact
negativ asupra realizdtii dreptului la munc6, drept care ingl obeazd, accesul la muncd,
condilii echitabile de munc5, securitatea gi sdndtatea in muncd. Dreptul la munci se
reglernenteazd prin legislatia muncii, securitdlii gi sdndtdlii in muncd, care reprezintd,
elemenfttl important al sistemului de administrare a muncii qi de promovare a securitdlii
qi sdrrdtiilii in muncd (Conven{ia OIM (150) qi Conventia Oina (187), Directivele
Europene, Qate conform Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeand
urmea,zd" a fi trartspuse in legislalia naJionala qi aplicate in practic6, printre care qi
Directiva-cadru a comunitdlii Europene nr. Sgl3gIlcEE din 12 iunie lggg privind
introducerea de mdsuri pentru promovarea imbunlftd,lirii securitdlii gi sdndt6lii lucritorilor
la locul cle munci).

Anumite ingrijordri asupra modului in care este tratatd securitatea gi sdndtatea in
muncil qii controlul de stat in acest domeniu, au fost exprimate de cdteva Directorate ale
Comisiei^Europene printr-o adresare cdtre Ministerul Sdndtdfii, Muncii qi protecliei
Sociale. Ingrijoririle ating disfunclionalitatea provocatd de reformd a sistemului de
control in domeniul securitdtii Ei sdnitdtii in muncd, precum gi neresp ectarea de cdtre
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R.epublica Moldova a angajamentelor ce de
Planului de Implementare a Acordului de Asociere (laparteacomerciala - articoiJ ':os),
aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 1472 din 30 declmbri e 2016, care prevede crearea
cadruluii legal pentru men{inerea integritdlii Inspectoratului de Stat al Muncii (atribufii de
control in domeniul securitdlii gi sdn[td1ii in muncd qi atribulii de control in domeniul
relatiilor de muncd).

A.supra reformdrii sistemului de inspeclie in domeniul securitalii qi sdndtdfii in
muncd, s-au expus negativ experfii Biroului Organizafiei Internalionale prin nota din 0g
februarie 2018 ;i raportul din 04 iulie 2019, iar Guvernul Republicii Moldova a fost
audiat la comitetul de norrne in cadrul Conferinfei intemafionale or ganizatd la Geneva de
citre Organizatia Internalionald a Muncii, unde a fost criticat dur. De asemenea, la
solicitarea Otganiza[iei Internafionale a Muncii qi a Confedera{iei Nalionale a
Sindicatelor din Republica Moldova, Ministerul Sdndtllii, Muncii qi piotecliei Sociale a
prezentat mai multe rapoarte referitor la reforma datd qi corespunderea acesteia cu
prevederile Convenfiilor OIM nr. 81 qi nr. 129.

De asemenea, Inspectoratul de Stat aI Muncii fiind sub inciden{a Legii nr.
I3Il20l2, se confrunt[ cu o serie de probleme, care duc la neconformitatea legislaliei
nafionale cu Convenfiite OIM nr. 81 qi nr. 129 (condilionarea controalelor inJpinate,
anunfarea angajatorului supus controlului despre inilierea controlului etc.).

Pentru a inlStura neconformitalile actelor legislative nafionale din domeniul
controlului de stat asupra activitdfii de intreprinzdtor, din domeniul controlului asupra
securitSlii qi s6n6t5!ii in muncS cu convenliile oIM, a fost elaborat proiectul de lige
pentru modificarea Ei completarea unor acte normative.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru p.oi..t.t. .ur.
an'monizarea legisla{iei nafionale cu legisla{ia Uniunii Europene

Proiectul de lege nu conline norrne privind armonizarea legislaliei
legislafia Uniunii Europene.

au ca scop

nalionale cu

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi
Proiectul de lege prevede modificarea a 5 acte normative care se referd la:

l. Legea nr. 14012001 privind Inspectoratur de Stat al Muncii
- rnodificarea atribuliilor Inspectoratului de stat al Muncii;
- nrLodificarea drepturilor Ei obligaliilor inspectorului de muncd din cadrul ISM;
- mLodul, condiliile gi procedura de efectuare a controlului de stat in domeniul

ffiLuncii, securitSlii qi sanitdlii in munc[.
2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 15412003

- atribuirea Inspectoratului de Stat al Muncii competenld de control pe domeniul
securitdlii qi s6n6tifii ?n muncd.

3 . Legea securit5lii qi sdndtdlii in muncd nr. 1g6/200g
- atribuirea Inspectoratului de Stat al Muncii competenld de control pe domeniul

securitdlii qi sbndtdlii in munc6;
- e>rcluderea Capitolului Vl Controlul de stat al respectdrii legislafiei de securitate qi

sErndtate in munc6.
4. codul contravenlional al Republicii Moldova n-r. 2r}l200g

- atribuirea I ratului de Stat alJrluncii competentd de a constata contraventii



in domeniul securitA{ii qi sdnatdlii in munc6.
5. Legea nr. I3Il20l2 privind controlul de

lintreprinzdtor
stat asupra activitdlii de

- e,xcluderea parfial a Inspectoratului de Stat al Muncii din incidenfa legii;- c)0mplerarca anexei cu atribulii in domeniul securitdlii qi slndtifii in Luncd pentru
_ Inspectoratul de Stat al Muncii.

5. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea prevederilor proiectului de lege nu vor necesita mijloace financiare

suplimentare.
Prin HotdrArea Guvernului nr.88912017 cu privire la optimizarea structurii gi

efectivului unor autoritdli cu funclii de control qi supraveghere, 36 de unitdli de personal
au fost transferate de la Inspectoratul de Stat al Muncii cdtre 6 autoritdli cu atribulii de
controll in domeniul securitdlii qi sdnitSlii in munc6: Agen{iei Nalionale pentru Siguranla
Alimentelor; Agenliei pentru Supraveghere Tehnic6; Agenliei pentru Proteclia
rConsumatorilor qi Supravegherea Pielei; Inspectoratului pentru Proteclia Mediului;
.Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Public6; Agenliei Nalionale Transport Auto.
tCelelalte autoritdli (Agenfia Nalionald pentru Reglementare in Energeticd, Agenlia
Nalionald pentru Reglementare in Comunicalii Electronice qi Tehnologia Informafiei,
.Agenlia NavalS qi Autoritatea Aeronautici Civild) qi-au instituit unitili de personal
suplimentar cu atribulii de control in domeniul securitdlii qi sdndtdlii in munc6, astfel,
rnumdrul total de personal in cele 10 autoritdli de pe intreg teritoriul Republicii Moldova
rlste mai mare decdt era in cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii de pdnd la reformd.

Conform proiectului, Inspectoratul de Stat al Muncii urmeazd sd preia funclia de
r;ontrol in domeniul securitSlii qi sdndtdlii in muncd qi respectiv 36 unitdli de personal de
lla 6 aurtoritdli.

Av6:nd in vedere cd Inspectoratul de Stat al Muncii dispune de sedii pentru toate
iLnspec{iile teritoriale de munci desconcentrate in teritoriu, dispune de mijloace de
1;ransport, echipamente de lucru, cheltuieli suplimentare nu vor fi necesare.

Sunt necesare mijloace financiare doar pentru salaizarea personalului, care nu sunt
rnijloace suplimentare, dar se vor extrage de la 6 autoritili de la care vor fi transferate
unitdlile de personal.

6. Mlodul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Implementarea prevederilor proiectului va necesita ajustarea cadrului normativ

aferent autoritdlilor abilitate cu atribulii de control in domeniul securitelii $i s[n6td1ii in
muncd qi a actelor normative ce reglementeazd modul de planificare a controalelor gi
cercetare a accidentelor de munc6,

7. Avizarea ;i consultarea publicl a proiectului
In conformitate cu prevederile articolelor 8 qi 9 din Legea nr.23912008 privind

transparenla in procesul decizional, publicul a fost informat despre ini{ierea elabordrii
prezentuLlui proiect de lege.

Propunerile qi obiecliile autoritdlilor gi a partenerilor sociali, sunt reflectate in
sintezd qi au fost luate in considerare la definitivareaproiectului.

8. Constatirile expertizei anticorup{ie



Argumentele invocate de autor in Nota informativd corespund parlial cerinlelor
stabilite de prevederile art.30 lit.e) al Legii nr.I00l20I7 cuprivire |a actele normative, or
autorul wmeazd sd intervind cu date referitoare la disponibilitatea mijloacelor financiare
suplimentare.

Pentru apLicarea eficientd a normelor propuse prin proiect, este necesard revizuirea
qi excluderea unor norme potenlial coruptibile reflectate in raportul de e><pertizd
anticoruplie.

Proiectul a fost analizat suplimentar qi revizuit prin prisma raportului de expertizd
anticorupfie. Unele norme considerate potenlia coruptibile, se regisesc in redaclia fina16 a
proiectului, deoarece sunt in conformitate cu prevederile Convenliilor Organizaliei
Internalionale a Muncii nr.81 din 1947 privind inspeclia muncii in industrie qi comer! gi
nr. 129 din 1969 privind inspeclia muncii in agriculturd.

9, Constatlrile expertizei de compatibilitate
Proiectul de lege nu conline norme privind armonizarea legislafiei nalionale cu

legislalia Uniunii Europene, precum gi norme incompatibile cu prevederile legislaliei
nafionale qi ale legislaliei Uniunii Europene.

10. Constatirile expertizei juridice
Nu sunt probate problemele sesizate la aplicarca actualului sistem de control in

domeniul securitSlii qi sdndtdlii in muncd Ei existenla unor conflicte de competenld intre
cele 10 autoritdli cu atribulii de control ?n domeniul securitb{ii qi sdndtbtii in munc6.

Ministru VioTica DUMBRAVEANU
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