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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ : 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006  

privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa  

agenţilor chimici  
 
 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 

           1. Descrierea situaţiei actuale 
 
Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în scopul transpunerii integrale a 

Directivei 2009/161/UE de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de 
expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a 
Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) 
L nr. 338 din 19 decembrie 2009.  

Directiva 2009/161/UE  a Comisiei din 17 decembrie 2009 reprezintă rezultatul 
adoptării şi implementării strategiilor de evaluare şi de reducere a riscurilor prezentate de 
substanţele periculoase, la nivel comunitar. Rezultatele ultimelor cercetări din domeniu cu 
privire la efectele unor substanţe periculoase asupra organismului uman, au condus la 
necesitatea stabilirii sau a revizuirii, după caz, a valorilor-limită de expunere profesională, 
pentru un grup de substanţe.  

În consecinţă, a fost întocmită cea de-a 3-a listă cu valori-limită orientative de 
expunere profesională din anexa directivei menţionate, care cuprinde un număr de 19 
substanţe periculoase. Dintre acestea, pentru 16 substanţe au fost modificate valorile-
limită stabilite anterior, iar pentru celelalte 3 substanţe au fost stabilite pentru prima dată 
astfel de valori - limită.  

Totodată, precizăm că, necesitatea modificării Directivei 2000/39 a decurs din 
introducerea, pentru prima dată, a unei valori-limită pe termen scurt pentru substanţa 
„fenol”, care nu există în prezent. 

Astfel, România, în calitate de stat membru, are obligaţia de a pune în aplicare 
acele cu putere de lege şi actele administrative pentru a se conforma prevederilor 
Directivei 2009/161/UE până la data de 18 decembrie 2011. 

 
Actul normativ naţional care reglementează acest domeniu este Hotărârea 

Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa 
agenţilor chimici, hotărâre care trebuie modificată pentru alinierea la prevederile noii 
directive. Din aceste considerente a fost elaborat prezentul proiect de act normativ. 
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2. Schimbări preconizate 
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are în vedere stabilirea valorilor limită de 

expunere profesională care să asigure protecţia lucrătorilor în cazul în care aceştia, în 
desfăşurarea activităţii lor profesionale, utilizează 3 noi agenţi chimici, precum şi 
modificarea limitelor stabilite anterior în cazul a 16 agenţi chimici.  

Stabilirea şi, respectiv, modificarea respectivelor valori limită, la nivel naţional, se 
face conform valorilor limită naţionale de expunere profesională ce vor stabilite de către o 
comisie de specialitate (Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii 
chimici periculoşi), constituită prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
muncii, familiei  şi protecţiei sociale nr. 1297/2096/2011. 

Ordinul menţionat a fost elaborat  în temeiul art.44 din Hotărârea Guvernului 
nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi 
al art.33 din 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, ca urmare a rezultatelor ultimelor 
cercetări care au condus la obţinerea unor noi informaţii cu privire la efectul nocivi al 
respectivilor agenţi chimici asupra organismului uman.  

 
3. Alte informaţii:  
Nu este cazul 
 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic 
Nu este cazul 
 
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Nu este cazul 
 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul 
 
3. Impactul social 
Prezentul proiect de act normativ are ca scop creşterea gradului de protecţie 

asigurată la locul de muncă pentru acei  lucrători care, în desfăşurarea activităţii lor 
profesionale, utilizează agenţi chimici periculoşi.  

 
Este posibil ca, prin intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normativ, la 

nivelul angajatorilor care utilizează sau produc cele 3 substanţe pentru care au fost 
stabilite prima dată valori limită, în funcţie de  tehnologia folosită, să fie necesare stabilirea 
unor măsuri de adaptare a instalaţiilor existente, pentru a nu se pierde cantităţi prea mari 
de substanţe în mediul de muncă, astfel încât să se încadreze în limitele prevăzute. 

  
4. Impactul asupra mediului 
Proiectul nu se referă la acest subiect 
 
5.Alte informaţii 
Proiectul nu se referă la acest subiect 
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Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 
 
                                                                                                                 - mii lei - 

 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani 

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)  contribuţii de asigurări 
 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i)  cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
    (i)  cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
    (i)  cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor      bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii - - - - - - 

 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

Nu este cazul 
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Prezentul proiect de act normativ transpune integral Directiva 2009/161/UE de stabilire a 
unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 
98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 338 din 19 decembrie 2009. 

 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  
Nu este cazul 
 
4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  : 
Nu este cazul 
 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
6. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 
 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 

 
Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte, alături de 

instituţiile publice cu atribuţii, şi reprezentanţi din: 
- Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – INCDPM 

Bucureşti; 
- Institutul Naţional de Sănătate Publică – INSP Bucureşti. 
 
Din Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici 

periculoşi, fac parte şi reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum şi din mediul academic 
- disciplina chimie. 
 

2.  Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

 
Experţii din cadrul INCDPM Alexandru Darabont  şi INSP au participat în calitate de 

membrii ai grupului de lucru întrucât institutele pe care le reprezintă desfăşoară activităţi 
de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
  

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 

Nu este cazul 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
    c) Consiliul Economic şi Social 
    d) Consiliul Concurenţei 
    e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ şi Consiliului 

Economic şi Social. 
6. Alte informaţii 

 
 

 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 
 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
3. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 
 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul 
 
  
2. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Faţă de cele prezentate anterior, supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea 
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.  
 
 
 
 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

Ministru 
 

Laurenţiu Sebastian LĂZĂROIU 
 
 

 
 
 

  AVIZAT: 
 

 
 

MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 
Ministru 

 
Ladislau RITLI  

 
 
 
 

 
MINISTERUL  MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

Ministru 
 

Laszlo BORBELY 
 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU 
AFACERI  EUROPENE 

Ministru 
 

Bogdan MĂNOIU 
 
 

MINISTERUL  JUSTIŢIEI 
 

Ministru 
 

Cătălin Marian PREDOIU 
 

 


	AVIZAT:

