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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, în 

unanimitate,  următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă (PLX 467/2006) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială - adoptare 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea de 

către România a Convenţiei Internaţionale împotriva dopajului în sport, 

adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 

(PLx561/2006) – adoptare 

3. Diverse 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă este necesar deoarece s-a constatat 

că actuala lege care reglementează domeniul, şi anume Legea protecţiei 

muncii, nr.90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

are anumite prevederi care vin în contradicţie cu legislaţia armonizată, în 

special cu Normele generale de protecţie a muncii aprobate prin ordin 

comun, care conţin, în prezent, cea mai mare parte a prevederilor directivei – 

cadru. 

Principalele aspecte în care Legea protecţiei muncii nu corespunde 

cerinţelor legislaţiei europene sunt: 

- amenzile pentru salariaţi în cazul nerespectării măsurilor de protecţie 

a muncii, care sunt în contradicţie cu directiva-cadru ce prevede că unic 

răspunzător pentru aplicarea măsurilor în cadrul întreprinderii sau instituţiei 

este angajatorul; 

- primirea echipamentului individual de lucru este condiţionată de 

plata unei sume de către angajat, de maxim 50% din preţul echipamentului, 

ceea ce este în contradicţie cu directiva-cadru care spune că aplicarea 

măsurilor de protecţie şi prevenire nu trebuie, în nici un caz, să implice 

costuri pentru salariaţi; 

- respectarea unor prevederi din noul Cod al muncii; 

- folosirea termenului de „protecţie a muncii” în loc de termenul 

european „securitate şi sănătate în muncă” pentru numirea domeniului, fapt 

cu implicaţii juridice importante; 
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- înfiinţarea unor noi instituţii cu atribuţii în domeniu (Inspecţia 

Muncii, CNPAS- prin componenta de asigurare la accidente de muncă şi 

boli profesionale) care au preluat unele din atribuţiile Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, aşa cum erau ele prevăzute în Legea 

nr.90/1996. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că scopul îndeplinirii angajamentelor 

asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană 

, aferente capitolului 13 „Politica socială şi ocuparea forţei de muncă”, a fost 

prevăzut în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană elaborarea 

proiectului Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, această 

măsură legislativă a fost prevăzută şi în Politica şi strategia României în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2004-2007, 

document în curs de evaluare de către Comisia Europeană. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în cuprinsul proiectului de lege sunt 

reglementate, în principal, obligaţiile angajatorilor referitoare la securitatea 

şi sănătatea la locul de muncă, şi anume: stabilirea şi aplicarea măsurilor 

pentru protecţia lucrătorilor, pe baza principiilor generale de prevenire, 

luarea măsurilor pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să 

primească toate informaţiile necesare privind riscurile la care sunt supuşi, 

consultarea în anumite probleme şi participarea la discutarea aspectelor 

referitoare la securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în prezentul proiect de lege sunt 

stabilite principalele obligaţii ale lucrătorilor cărora le revine răspunderea de 

a avea grijă de sănătatea şi securitatea proprie şi a celorlalţi participanţi la 

procesul de muncă, precum şi de a respecta instrucţiunile date de propriul 

angajator. 
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Proiectul de lege conţine prevederi care se referă la grupurile supuse 

unor riscuri speciale (tineri, femei însărcinate, ş.a.) care nu se regăsesc în 

legislaţia în vigoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, arată că proiectul de lege transpune 

integral, la nivel de lege, Directiva – cadru în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în  muncă, şi anume, Directiva 89/391/CEE privind introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

propune să se dezbată amendamentele propuse de Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că la art.1(1) 

comisia a propus ca finalul textului să se completeze cu sintagma „...muncă 

a lucrătorilor”, necesară fiind pentru claritatea textului. Supus la vot 

amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentul comisiei la art.5, unde s-a propus introducerea unei noi litere 

ca lit.r): 

„r) boală legată de profesie – boala la care unii factori 

determinanţi sunt de natură profesională”. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune ca la art.8 

alin.(5) sintagma „art.18” să se înlocuiască cu sintagma „art.16 alin.(2)”, 

deoarece trimiterea trebuie să fie corectă. 

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  prezintă amendamentele de reformulare ale 

comisiei făcute la art.13 lit.j) şi lit.k). Astfel: 
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„j) să se angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi 

după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de 

muncă pe care urmează să o execute şi să se asigure controlul medical 

periodic şi, după caz, control psihologic periodic, ulterior angajării. 

k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la 

art.7 alin.(4) lit.e); 

Supuse la vot, cele 2 amendamente sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă următorul 

amendament al comisiei la art.47; s-a propus un nou text ca lit.h) cu 

următorul conţinut: 

„h) va furniza informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace 

mijloace de respectare a acestei legislaţii”. 

Se consideră necesară introducerea acestei atribuţii având în vedere 

observaţiile Comisiei Europene. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  prezintă următorul amendament al comisiei 

pentru art.48, la care se propune reformularea lit.b) şi eliminarea lit.c) 

„b) reabilitarea medicală şi, după caz, psihologică, precum şi 

compensarea victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

Eliminarea lit.c) este necesară întrucât managementul nu poate fi 

coordonat. 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune la art.50 alin.(1) înlocuirea 

sintagmei „Ministerul Administraţiei şi Internelor...” cu sintagma 

„Structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară activitatea 

funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor...” 
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Amendamentul a fost propus şi de Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că au fost 

propuse de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială o serie de 

amendamente de formă, care se referă la greşeli de ortografie sau exprimări 

corecte. 

Astfel de amendamente au fost făcute la art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) şi 

alin.(2),  art.5 lit.a), c), f), o), art.6 alin.(3), art.7 alin.(2) şi (5) lit.b),  art.11 

alin.(1) lit.a), art.12 alin.(1) lit.a), art.13 lit.a), art.16 alin.(1) lit.a), art.18 

alin.(3), art.20 alin.(1), art.22, art.23 alin.(1) lit.d), art.30 alin.(1) lit.j), art.31,  

art.35, art.37, art.38,  art.42 alin.(2), art.43 alin.(1). 

Supuse la vot, aceste amendamente au fost votate în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

proiectul de lege cu amendamentele adoptate de către cele 2 comisii. Acesta 

este adoptat în unanimitate. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a 

Convenţiei Internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul 

Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 

şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă expunerea 

de motive a proiectului de lege. Astfel, prin acceptarea de către România a 

Convenţiei, statele părţi se angajează: 

a) să adopte măsuri adecvate la nivel naţional şi internaţional care să 

fie conforme cu principiile enunţate în Codul Mondial Anti-Doping; 
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b) să încurajeze orice formă de cooperare internaţională care 

urmăreşte protejarea sportivilor şi a eticii în sport şi comunicarea rezultatelor 

cercetării; 

c) să promoveze cooperarea internaţională între Statele Participante şi 

organizaţiile care joacă un rol predominant în lupta împotriva dopajului în 

sport, în special cu Agenţia Mondială Anti-Doping. 

Convenţia păstrează spiritul Codului Mondial Anti-Doping adoptat de 

către Agenţia Mondială Anti-Doping cu prilejul Conferinţei Mondiale 

împotriva dopajului în Sport, la Copenhaga – 5 martie 2003. România este 

semnatară a Memorandumului de la Copenhaga, asumându-şi obligaţia de a 

constitui o organizaţie anti-doping, la nivel naţional, ca posesoare ale 

autorităţii şi responsabilităţii de prim rang în adoptarea şi implementarea 

reglementărilor în materie, în armonizarea acestor reglementări, în 

conducerea activităţii de prelevare de probe biologice şi în gestionarea 

rezultatelor. 

De asemenea, Convenţia vine în completarea Convenţiei Anti-Doping 

şi a Protocolului Adiţional adoptate în cadrul Consiliului Europei, acestea 

fiind instrumente de drept internaţional public care se află la originea 

politicilor naţionale anti-doping şi a cooperării interguvernamentale în acest 

domeniu. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată 

că, necesitatea armonizării dispoziţiilor legale în materia prevenirii şi 

combaterii dopajului în sport impune necesitatea acceptării Convenţiei 

Internaţionale împotriva dopajului în sport. 

Având în vedere importanţa acestui document şi faptul că România 

este semnatară a Memorandumului de la Copenhaga şi având în vedere că 

această Convenţie a fost ratificată de către majoritatea statelor europene, 
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conform Legii nr.590/2003 privind tratatele, se propune acceptarea, de către 

Parlamentul României, a Convenţiei Internaţionale împotriva dopajului în 

sport. 

Întrucât nu s-au făcut intervenţii asupra textului propriu-zis, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus, iar comisia a 

hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

înaintată de Guvern. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

 
 


