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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/874 
 
 
 

Către 
 Comisia pentru afaceri europene 
 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 
 
 

 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra propunerii de DIRECTIVĂ a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la azbest la locul de muncă – COM (2022) 489, document 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/874 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra propunerii de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind 

protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 

azbest la locul de muncă– COM(2022) 489 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu Propunerea de DIRECTIVĂ a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă – COM (2022) 489, transmis 
pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
documentele conexe în şedinţa din data de 15 noiembrie 2022. Astfel, a 
fost prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană, NOTA întocmită de către Ministerul Afacerilor Externe, 
precum şi punctul de vedere al COMISIEI MEDICINA MUNCII din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 
legislativ, iar temeiul juridic îl constituie articolul 173 alineatul (3) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că, în pofida prevederilor 
legale existente, lucrătorii europeni sunt încă expuși la azbest - substanță  
cancerigenă.  
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Pentru a îmbunătăți protecția acestora, Comisia Europeană propune 
modificarea Directivei din 2003 referitoare la protecția lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă. În 
esență este vorba despre scăderea de zece ori a limitei de expunere la 
azbest la locul de muncă, pe baza noilor rezultate ale cercetării științifice.  

Pentru a proteja sănătatea publică și mediul, legislația UE interzice 
producția de azbest și reglementează riscurile legate de azbest în ceea ce 
privește emisiile, siguranța lucrătorilor, gestionarea deșeurilor, 
construcțiile. Interdicția progresivă privind utilizarea azbestului în UE a 
început în 1988 cu interzicerea crocidolitului („azbestul albastru”), fiind 
extinsă la alte materiale care conțin azbest. Din 2005, toate formele de 
azbest sunt interzise în UE. Însă, în pofida acestor interdicții, azbestul 
conduce, în continuare, la deces. 

În expunerea de motive a propunerii de directivă de modificare a 
directivei, din 2009, privind azbestul la locul de muncă se preconizează că 
întreprinderile vor suporta costuri mari în viitor și că vor fi afectate de 
reducerea productivității din cauza absenteismului și a crizei de lucrători 
calificați. Pentru statele membre, acest lucru ar însemna creșterea 
costurilor pe care le implică asigurările sociale și de sănătate și diminuarea 
veniturilor fiscale.  

Revizuirea limitei obligatorii de expunere profesionala la azbest ar 
conduce la o mai mare armonizare a valorilor-limită în UE, ceea ce va 
asigura nu numai reducerea consecințelor de ordin medical, ci și condiții 
de concurență echitabile pentru întreprinderi. 

 
Comisia Europeană justifică necesitatea acțiunii la nivelul UE, după 

cum urmează: 
 riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor generate de 

expunerea la azbest sunt, în linii mari, similare în întreaga Uniune, 
prin urmare UE va sprijini statele membre în abordarea acestor 
riscuri; 

 lucrătorii din UE beneficiază de niveluri diferite de protecție deoarece 
există valorile-limită pentru azbest stabilite între statele membre 
sunt diferite; UE propune o limită de expunere pentru toate statele 
membre care va urmări reducerea diferențelor în ceea ce privește 
protecția sănătății și securității lucrătorilor între statele membre. 
În consecință, UE susține că aceste obiective nu pot fi îndeplinite în 

mod satisfăcător de către statele membre, nici la nivel central, nici la nivel 
regional sau local, din cauza amplorii și a efectelor acțiunii propuse. 
Tocmai de aceea, acțiunea de la nivelul UE va crea condiții mai echitabile 
pentru lucrătorii detașați, transfrontalieri și mobili expuși la azbest și o 
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distribuție mai echitabilă a costurilor asistenței medicale între statele 
membre. 

 
Obiectivele propunerii vizează reducerea expunerii profesionale la 

azbest și asigurarea protecției lucrătorilor, înscriindu-se în direcțiile 
stabilite prin Planul de acțiune pentru transpunerea prevederilor Pilonului 
european al drepturilor sociale, Planul ecologic european, Planul de luptă 
împotriva cancerului.  

 
Obiectivul principal al directivei este de a asigura un nivel ridicat de 

protecție a securității și sănătății lucrătorilor în UE.  
 
Obiectivele specifice sunt:  

 reducerea expunerii profesionale la azbest în UE;  
 creșterea eficacității Directivei privind azbestul la locul de muncă, 

prin actualizarea acesteia pe baza celor mai recente cunoștințe 
științifice;  

 asigurarea unei protecții sporite împotriva azbestului pentru lucrătorii 
din întreaga UE; 

 garantarea unui nivel mai mare de claritate și a unor condiții de 
concurență echitabile pentru operatorii economici. 

 
Temeiul juridic se regăsește la articolul 153 TFUE care prevede că, 

la nivelul UE, pot fi adoptate, prin intermediul directivelor, recomandări 
minime pentru o mai bună protecție a lucrătorilor, ținând seama de 
condițiile și de reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele 
membre. 

În ceea ce privește conformitatea cu principiul subsidiarității, din 
punct de vedere formal, art. 5 alin. (3) Tratatul privind  Uniunea 
Europeană (TUE) este respectat, deoarece domeniul de acțiune al Uniunii 
aparține sferei competențelor partajate cu statele membre. 

În ceea ce privește conformitatea cu principiul proporționalității, 
potrivit art. 153 al. (4) din TFUE, propunerea de directivă stabilește 
cerințe minime și nu împiedică niciun stat membru să mențină sau să 
introducă măsuri de protecție mai stricte, compatibile cu tratatele, sub 
forma unor valori-limită inferioare sau a altor dispoziții care să asigure o 
mai bună protecție a lucrătorilor.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  
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Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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