NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor
minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale
Actele normative la nivel național care reglementează cerințele minime de securitate și sănătate în muncă
pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, a
agenților cancerigeni sau mutageni, inclusiv problematica valorilor-limită de expunere profesională în
cazul activităților care implică agenți chimici, cancerigeni sau mutageni, sunt Hotărârea Guvernului
nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea
protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și
completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
La nivel național, stabilirea și, după caz, modificarea valorilor-limită se face, în prezent, de către o comisie
de specialitate, constituită prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și
familiei nr.1297/2096/2011 de constituire a Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind
agenții chimici periculoși. Ordinul menționat a fost elaborat în temeiul art.44 din Hotărârea Guvernului
nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art.33 din Hotărârea Guvernului
nr.1093/2006, cu modificările și completările ulterioare.
La nivel european, stabilirea și/sau revizuirea valorilor-limită de expunere profesională se face de către
Comisia Europeană pe baza recomandărilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de
expunere profesională (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits – SCOEL) care indică
nivelul acestor valori ce rezultă în urma analizei ultimelor cercetări din domeniu, de la nivel mondial.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006, cu
modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006, cu modificările și
completările ulterioare, deoarece a fost elaborat în scopul transpunerii Directivei (UE) nr. 2017/2398 a
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE
privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni
la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 345/87 din 27.12.2017, așa numitul
Lotul I de agenți cancerigeni.
Totodată, având în vedere prevederile art. 167 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările și completările ulterioare – ” Centrul naţional de monitorizare a riscurilor reprezintă forul
metodologic care asigură asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale, al
bolilor legate de profesiune, precum şi în elaborarea de reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie
cu expunerea la agenţi periculoşi în mediul de muncă, promovarea sănătăţii la locul de muncă (elaborare
de ghiduri, stabilirea de valori-limită de expunere profesională, metode standardizate de măsurare a

concentraţiilor de agenţi chimici conform recomandărilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate).”,
prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune și alinierea unor norme juridice din hotărârile
Guvernului mai sus enunțate.
Astfel, în vederea unei mai bune aplicabilități a legislației în vigoare, pentru eficientizarea procesului
legislativ și pentru eliminarea suprapunerilor de atribuții, se propune modificarea art.44 din Hotărârea
Guvernului nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.33 din Hotărârea
Guvernului nr.1093/2006, cu modificările și completările ulterioare, și abrogarea Ordinului
nr.1297/2096/2011.
Directiva (UE) 2017/2398 a fost elaborată ca rezultat al strategiilor de evaluare și de reducere a riscurilor
prezentate de substanțele cancerigene sau mutagene la locul de muncă. Rezultatele ultimelor cercetări din
domeniu cu privire la efectele acestor substanțe periculoase asupra organismului uman, au condus la
necesitatea stabilirii sau a revizuirii, după caz, a valorilor-limită de expunere profesională, pentru un grup
de agenți cancerigeni sau mutageni.
Astfel a fost întocmit primul lot cu valori-limită orientative de expunere profesională, din anexa directivei
menționate.
Din cauza absenței unor date coerente privind expunerea la substanțe, este necesar ca lucrătorii expuși sau
lucrătorii care riscă să fie expuși să fie protejați printr-o supraveghere obligatorie și relevantă a sănătății.
Prin urmare, ar trebui să se poată continua, după terminarea expunerii, supravegherea medicală adecvată a
lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva
2004/37/CE evidențiază un risc legat de sănătate sau securitate, în urma indicației medicului sau a
autorității responsabile pentru supravegherea sănătății. Supravegherea respectivă ar trebui să fie efectuată
în conformitate cu dreptul intern sau practica națională a statelor membre.
Întrucât obiectivele prezentei directive, de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a proteja sănătatea
lucrătorilor de riscurile specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni, nu pot fi
realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acesteia,
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În
conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta
directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
Din considerentele expuse mai sus a fost elaborat prezentul proiect de act normativ.
2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca principal scop stabilirea, corespunzător progresului
tehnic actual și ținând seama de valorile-limită orientative stabilite la nivel european, a valorilor-limită de
expunere profesională de la nivel național pentru agenții cancerigeni sau mutageni prevăzuți în anexa
Directivei (UE) 2017/2398.
În anexa Directivei 2017/2398 a fost aprobat un prim lot de agenți cancerigeni sau mutageni pentru
revizuirea Directivei 2004/37/CE, care stabilește 13 valori limită pentru agenții cancerigeni sau mutageni,
astfel:
- 11 valori pentru noi agenți - Compuși ai cromului (VI), fibre de ceramică refractară, pulbere
respirabilă de silice cristalină, oxid de etilenă, 1,2-Epoxipropan, acrilamidă, 2-Nitropropan, otoluidină, 1,3-Butadienă, hidrazină și brometilenă;
- 2 valori pentru a revizui vechile valori limită deja stabilite pentru monomerul clorurii de vinil și
pulberile de lemn de esență tare, conform noilor date științifice și tehnice apărute;
- Benzenul este introdus în anexa Directivei 2017/2398 fără a fi aduse modificări ale valorilor
acestuia deoarece, această anexă înlocuiește anexa III partea A a Directivei 2004/37/CE.
Un alt aspect important este și acela că, prin Directiva (UE) 2017/2398, se instituie o perioadă de tranziție

prin care se permite statelor membre să pună în aplicare eșalonat, noile valori-limită stabilite pentru
pulberea de lemn de esență tare și compușii de crom hexavalent (pentru procedeele de sudură și de tăiere
cu plasmă sau procesele de lucru similare care generează fumuri) din anexa directivei. Astfel, se creează
condițiile prin care se permite Comisiei Europene să examineze efectele introducerii acestor valori limită
înainte de sfârșitul perioadei de tranziție.
Statele membre trebuie să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative pentru a se
conforma prevederilor Directivei (UE) 2017/2398 până la data de 17 ianuarie 2020.
În Hotărârea Guvernului nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, în urma transpunerii
valorilor limită adoptate prin Directiva (UE) 2017/2398, se vor produce următoarele modificări:
- pentru 10 agenți cancerigeni din anexa Directivei (Compuși ai cromului (VI), 1,2-Epoxipropan,
acrilamidă, 2-Nitropropan, o-toluidină, 1,3-Butadienă, hidrazină, brometilenă, clorura de vinil și
pulberile de lemn de esență tare ) se vor modifica valorile limită de expunere profesională
naționale, valori care se regăsesc în Anexele 1 și 4 din H.G. nr.1218/2006, cu modificările și
completările ulterioare. În ceea ce privește cromul hexavalent, acesta va fi înlocuit cu compuși ai
cromului hexavalent, în poziția pe care o ocupă în anexa 1 a H.G. nr.1218/2006, cu modificările și
completările ulterioare. Ceilalți compuși ai cromului hexavalent care au deja stabilite valori limită
de expunere profesională naționale (cromatul de zinc și oxidul de crom VI) vor fi eliminați din
anexa 1, valorile limită ale acestora fiind acoperite de cele stabilite pentru compușii de crom VI, iar
anexa 1 se va renumerota.
- o valoare limită de expunere profesională pentru fibre ceramice refractare va fi introdusă pentru
prima dată la nivel național, completându-se anexa 4 a Hotărârii;
- 2 agenți cancerigeni (oxid de etilenă și pulbere respirabilă de silice cristalină) nu vor avea valorile
limită de expunere profesională naționale modificate. Va fi înlocuit ca denumire cuarțul din anexa
4 a Hotărârii cu pulberea respirabilă de silice cristalină, cuarțul fiind o varietate/formă a silicei
cristaline.
Pe lângă modificările privind transpunerea Directivei (UE) 2017/2398 a mai fost necesară alinierea
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii
Guvernului nr.1093/2006, cu modificările și completările ulterioare, la prevederile legislative naționale
existente (punctul 1 al ART. I, punctul 2 al ART. II și alin. (3) al ART. III din prezentul proiect)
3.Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
21. Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii:
A fost îndeplinită procedura privind efectuarea testului IMM prevăzută de Legea nr.346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare.

3.Impactul social
Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ impactul social va fi unul pozitiv, prin creșterea
gradului de protecție asigurată lucrătorilor, la locul de muncă.
4.Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 4 – a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât și pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei
Indicatori
Anul
Următorii 4 ani
curent
1
2
3
4
5
6
7
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii)impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i)contribuții de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creșterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificării

veniturilor și/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informații

Nu are impact asupra bugetului de stat.
Secțiunea a 5 – a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ:
- modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de
securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
prezența agenților chimici,
- modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
- abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei
nr.1297/2096/2011 de constituire a Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind agenții chimici
periculoși.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții
Nu este cazul
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice.
a) impact legislativ - prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul
achizițiilor publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică
internă a autorităților contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația europeană în cazul proiectelor ce
transpun prevederi europene
Directiva (UE) nr. 2017/2398 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de
modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea
la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
345/87 din 27.12.2017 are drept obiectiv stabilirea și/sau revizuirea valorilor-limită de expunere
profesională a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. De asemenea, alt
obiectiv este acela de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a proteja sănătatea lucrătorilor de riscurile
specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni.
Proiectul de act normativ reprezintă transpunerea integrală a Directivei (UE ) 2017/2398.
Transpunerea prevederilor comunitare în cauză este asigurată în totalitate.
Termenul-limită pentru transpunerea actului comunitar vizat este 17 ianuarie 2020, iar termenul propus
pentru adoptarea proiectului de act normativ este 20 august 2019.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative
La nivel european, stabilirea și/sau revizuirea valorilor-limită de expunere profesională se face de către
Comisia Europeană pe baza recomandărilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de
expunere profesională (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits – SCOEL) care indică

nivelul acestor valori ce rezultă în urma analizei ultimelor cercetări din domeniu, de la nivel mondial.
Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
[a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]
(JO L 158, 30.4.2004, p. 50) vizează protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și
securitatea lor cauzate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Directiva
respectivă prevede un nivel important de protecție împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți
cancerigeni și mutageni printr-un cadru de principii generale menit să permită statelor membre să asigure
aplicarea consecventă a cerințelor minime. Valorile-limită obligatorii de expunere profesională stabilite pe
baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, a fezabilității economice, a unei
evaluări detaliate a impactului socioeconomic și a disponibilității protocoalelor și tehnicilor de măsurare a
expunerii la locul de muncă, sunt componente importante ale ansamblului măsurilor de protecție a
lucrătorilor instituite prin directiva menționată. Cerințele minime prevăzute în directiva respectivă vizează
protejarea lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele membre pot stabili valori-limită obligatorii mai stricte
pentru expunerea profesională.
Valorile-limită stabilite în Directiva (UE) nr. 2017/2398 ar trebui revizuite, după caz, pe baza informațiilor
disponibile, inclusiv a noilor date științifice și tehnice și a bunelor practici, a tehnicilor și a protocoalelor
bazate pe dovezi, destinate măsurării nivelurilor de expunere la locul de muncă. Aceste informații ar trebui
să includă, dacă este posibil, date privind riscurile reziduale pentru sănătatea lucrătorilor și avize ale
Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (SCOEL)
și ale CCSS. Informațiile referitoare la riscul rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, sunt valoroase
pentru eforturile viitoare de a se limita riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni la
locul de muncă, inclusiv pentru revizuirea valorilor-limită prevăzute în prezenta directivă. Ar trebui
promovată în continuare transparența cu privire la astfel de informații.
Modificările la anexa III la Directiva 2004/37/CE prevăzute de Directiva (UE) nr. 2017/2398 reprezintă
primul pas al unui proces de actualizare pe termen mai lung a acesteia. În continuarea acestui proces,
Comisia a depus o propunere de stabilire a valorilor-limită și/sau a observațiilor referitoare la piele în ceea
ce privește șapte agenți cancerigeni suplimentari. Mai mult, Comisia a precizat, în comunicarea sa din 10
ianuarie 2017„Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți – Modernizarea legislației și a
politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă”, că sunt prevăzute modificări
ulterioare ale Directivei 2004/37/CE. Comisia ar trebui să își continue permanent activitatea cu privire la
actualizările anexei III la Directiva 2004/37/CE, în conformitate cu articolul 16 al directivei respective și
cu practica consacrată. Respectiva activitate ar trebui să conducă, dacă e cazul, la propuneri de viitoare
revizuiri ale valorilor-limită prevăzute de Directiva 2004/37/CE și de prezenta directivă, ca și la propuneri
de valori-limită suplimentare.
Directiva (UE) nr. 2017/2398 consolidează protecția sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă.
Statele membre ar trebui să transpună prezenta directivă în dreptul lor intern. Acestea ar trebui să se
asigure că autoritățile competente dispun de suficient personal specializat și de alte resurse necesare pentru
a-și îndeplini sarcinile legate de punerea în aplicare corectă și eficace a prezentei directive, în conformitate
cu dreptul intern sau practica națională. Punerea în aplicare a prezentei directive de către angajatori ar fi
facilitată dacă aceștia ar dispune de orientări, acolo unde este cazul, pentru a identifica modalități mai
bune de a se conforma la prezenta directivă.
Întrucât obiectivele Directiva (UE) nr. 2017/2398, de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a proteja
sănătatea lucrătorilor de riscurile specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni, nu
pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele
acesteia, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu
principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În
conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta

directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare
pentru a se conforma prezentei directive și informează de îndată Comisia cu privire la textul acestor
măsuri.
Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la Directiva (UE) nr. 2017/2398
sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale.
Astfel prin proiectul care face obiectul acestei note de fundamentare se creează cadrul de aplicare directă a
Directivei (UE) nr. 2017/2398 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de
modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea
la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
345/87 din 27.12.2017.
4. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente
Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informații
Nu au fost identificate.
Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare
și alte organisme implicate
Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu consultarea
Ministerului Sănătății, inclusiv a Institutului Național de Sănătate Publică, Inspecției Muncii și a
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM ”Alexandru Darabont.
Proiectul de act normativ a fost supus analizei Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind
agenții chimici periculoși. Comisia a aprobat proiectul în limita competențelor sale care privesc stabilirea
valorilor limită și elaborarea recomandărilor practice și a instrucțiunilor necesare implementării acestora.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care
activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ
Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea competentă în domeniul securității și sănătății în
muncă gestionând transpunerea directivelor din domeniu.
Ministerul Sănătății este autoritatea centrală pentru asigurarea sănătății publice, inclusiv supravegherea
sănătății lucrătorilor.
Inspecția Muncii controlează aplicarea legislației din domeniul securității și sănătății în muncă.
Institutul Național de Sănătate Publică are în subordine institute/centre regionale pe care le coordonează și
care desfășoară activități legate de toxicologia umană sub aspectul efectului agenților cancerigeni sau
mutageni asupra organismului uman.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM ”Alexandru Darabont” are
atribuții de a desfășura activități de cercetare și expertizare a locurilor de muncă în vederea stabilirii
măsurilor adecvate de prevenire a accidentelor de muncă și/sau a îmbolnăvirilor profesionale.

Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul
normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.
6. Alte informații
Nu au fost identificate.
Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale
aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de
internet a Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau
diversității biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu au fost identificate.
Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației
publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor
instituțiilor existente.
Nu este cazul.
2.Alte informații
Nu este cazul.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime
de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de prezența agenților chimici, precum și a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, pe care îl
supunem spre adoptare Guvernului.
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