Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă
pentru persoanele aflate în sediul Camerei Deputaţilor
cu aprobarea (permisiunea) Secretarului General al Camerei
Deputaţilor sau a altei persoane abilitate

1. Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă sunt
întocmite în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006
- Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1425/2006.
2. Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă sunt
obligatorii pentru persoanele care nu sunt angajate ale Camerei Deputaţilor
dar care:
- se află în Camera Deputaţilor cu aprobarea Secretarului General al
Camerei Deputaţilor;
- desfăşoară activităţi în Camera Deputaţilor pe bază de contract de
prestări servicii;
- desfăşoară activităţi în Camera Deputaţilor pe bază de comandă sau
orice alte forme legale încheiate;
- se află în Camera Deputaţilor pentru a vizita instituţia sau pentru a
participa la evenimente şi acţiuni organizate şi desfăşurate cu aprobarea
Secretarului General al Camerei Deputaţilor.
3. Persoanele prevăzute la pct.2 pe toată durata desfăşurării activităţii
lor în Camera Deputaţilor au următoarele obligaţii:
a. să îşi desfăşoare activitatea în Camera Deputaţilor în conformitate
cu pregătirea şi instruirea lor şi a prezentelor instrucţiuni, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
lor în procesul de muncă.
b. să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, echipamentele de
transport, echipamentele tehnice şi orice alte mijloace de producţie existente
în Camera Deputaţilor.
c. să utilizeze corespunzător echipamentul individual de protecţie
acordat, în situaţia desfăşurării unei activităţi în Camera Deputaţilor care
impune purtarea acestuia.
d. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirii, existente în

Camera Deputaţilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive în caz de
necesitate.
e. să aducă la cunoştinţă angajatorului său şi/sau conducătorului
locului de muncă din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor care răspunde de
organizarea/desfăşurarea activităţilor respective accidentele suferite de
propria persoană.
4. persoanele prevăzute la pct.2 nu au voie să părăsească locul
aprobat în care îşi desfăşoară activitatea în Camera Deputaţilor, nu au voie
să se abată de la traseele de acces stabilite şi nu au voie să intre în spaţiile
sau instalaţiile tehnice ale Camerei Deputaţilor.
5. persoanele prevăzute la pct.2 vor desfăşura activităţi în Camera
Deputaţilor numai dacă au fost instruite în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în conformitate cu prevederile legale de la alin 1.,
de către
angajator.
6. concomitent cu luarea la cunoştinţă a prezentelor instrucţiuni,
persoanele prevăzute la pct.2 vor primi informaţii adecvate în vederea
cunoaşterii şi respectării prevederilor regulamentelor şi altor reglementări
interne ale Camerei Deputaţilor care le sunt aplicabile.
7. persoanele de la pct.2 sunt obligate să cunoască şi să respecte
prevederile legale în vigoare privind accidentele de muncă suferite de propria
persoană, sau în calitate de martori la eveniment.
8. accidentul de muncă suferit de o persoană menţionată la pct.2,
aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în Camera Deputaţilor se
înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit
răspunzător de producerea accidentului.
9. accidentul de muncă suferit de o persoană menţionată la pct.2, în
cadrul desfăşurării de activităţi extraparlamentare în Camera Deputaţilor, în
timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către
instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă.

