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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 4 octombrie 2021 

Nr. 4c-9/650 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

documentului privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -

Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 

2021-2027. Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în 

schimbare – COM (2021) 323, document transmis comisiei noastre 

pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 4 octombrie 2021 

Nr. 4c-9/650 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -
Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de 

muncă 2021-2027. Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a 
muncii în schimbare – COM (2021) 323 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -
Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 
2021-2027. Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în 
schimbare – COM (2021) 323, transmis pentru examinarea fondului  
 Membrii comisiei au analizat Comunicarea mai sus menţionată şi 
documentele conexe în şedinţa din data de 28 septembrie 2021. Astfel, au 
fost prezentate Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană, precum şi Nota asupra documentului supus 
dezbaterilor întocmită de către Ministerul Afacerilor Externe. 
 

De asemenea, a fost prezentat contextul care a dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că la data de 28 iunie 2021, Comisia 
Europeană a prezentat noul Cadru strategic al UE privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă pentru perioada 2021-2027, sub titlul 
”Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare”. 
Acest Cadru strategic continuă documentele similare anterioare, cel mai 
recent fiind Cadrul strategic 2014-2020, axat pe prevenirea bolilor 
profesionale.  
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Comunicarea este însoţită de un raport care acoperă feedbackul și 
contribuțiile primite din partea publicului, a administrațiilor, a asociațiilor 
și a altor organizații („părțile interesate”) cu privire la cadrul strategic 
anterior al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2014-
2020). El acoperă, de asemenea, contribuțiile la noul cadru strategic al UE 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă (2021-2027). 

A fost elaborată o strategie de consultare pentru a permite o 
consultare amplă care să colecteze punctele de vedere și opiniile publicului 
și ale tuturor părților interesate relevante în cadrul unor diferite foruri, 
inclusiv al unei Consultări publice deschise. Scopul consultării a fost de a 
trece în revistă calitatea și gradul de implementare a cadrului strategic 
anterior și de a sprijini noul cadru prin furnizarea de contribuții la 
orientările strategice ale UE pentru perioada 2021-2027 în acest domeniu 
de politică. Procesul de consultare s-a bazat pe o cartografiere a părților 
interesate, care a identificat următoarele părți interesate relevante: 

 Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă 
(CCSS); 

 Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC); 
 autoritățile naționale (ministerele ocupării forței de muncă/afacerilor 

sociale, institutele naționale pentru securitate și sănătate în muncă, 
inspectoratele de muncă etc.); 

 partenerii sociali de la nivelul statelor membre și al UE; 
 angajatorii, inclusiv microîntreprinderile, întreprinderile mici și 

mijlocii și lucrătorii; 
 instituțiile academice/de cercetare; 
 specialiștii în securitate și sănătate în muncă (SSM) 

(experți/consultanți privați, servicii externe de protecție și prevenire 
în domeniul SSM, rețele SSM etc.); 

 alte grupuri, cum ar fi organizațiile publice de asigurări.  
 
Strategia de consultare a vizat colectarea de contribuții prin diverse 

metode și instrumente de consultare, în special prin: 
 opinii și poziții ale principalelor părți interesate din domeniul SSM 

(cum ar fi CCSS, SLIC și reprezentanții angajatorilor și lucrătorilor 
din UE), precum și avizul instituțiilor UE (Consiliul și Parlamentul 
European);  

 un studiu extern pentru a trece în revistă cadrul anterior; 
 rezultatele Consultării publice deschise; 
 feedback referitor la foaia de parcurs publicată; 
 schimburi periodice cu părțile interesate și contribuții ad-hoc din 

partea acestora. 
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Contribuțiile primite au confirmat sprijinul puternic al publicului și al 
părților interesate în favoarea unui nou cadru. Contribuțiile au confirmat, 
de asemenea, importanța obiectivelor comune și a acțiunilor coordonate 
pentru mobilizarea tuturor actorilor în jurul aceluiași obiectiv – 
îmbunătățirea sănătății și securității în muncă.  

Aceste contribuții au fost luate în considerare în comunicarea supusă 
dezbaterilor. Comunicarea identifică principalele aspecte prioritare, 
precum și acțiunile concrete care ar putea fi întreprinse. Contribuțiile care 
depășeau sfera de competență a UE nu au fost luate în considerare. 

 
Obiectivul general: Comunicarea propune acțiunile-cheie pentru 

îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor în următorii ani, în 
conformitate cu Agenda verde digitală, Strategia industrială pentru 
Europa, Planul european de combatere a cancerului sau cu instrumentul 
NextGenerationEU. 

Comisia Europeană vizează trei obiective principale:  
1. anticiparea și gestionarea schimbării din noua lume a muncii, 

generată de tranzițiile verde, digitală și demografică;  
2. îmbunătățirea prevenirii accidentelor și a bolilor la locul de 

muncă;  
3. creșterea gradului de pregătire pentru eventuale crize sanitare 

viitoare. 
Primului obiectiv îi vor corespunde două direcții de acțiune, respectiv 

modernizarea și simplificarea normelor UE în materie de SSM în contextul 
dublei tranziții verzi și digitale - inclusiv prin reducerea valorilor-limită ale 
prezenței unor substanțe periculoase, precum azbestul și cobaltul - și 
întărirea accentului pe riscurile psihosociale. Cu privire la acest din urmă 
aspect, Comisia Europeană va pregăti o inițiativă fără caracter legislativ la 
nivelul UE, referitoare la sănătatea mintală la locul de muncă, iar statele 
membre sunt invitate să consolideze monitorizarea și colectarea de date 
privind situația riscurilor mintale și psihosociale în toate sectoarele. 

Îmbunătățirea prevenirii accidentelor și a bolilor la locul de muncă 
va presupune, în primul rând, promovarea de către Comisia Europeană a 
unei abordări de tip „viziune zero” în ceea ce privește decesele la locul de 
muncă. Statele membre sunt invitate să sprijine această abordare, printre 
altele, prin acțiuni consolidate cu privire la lucrătorii care suferă de boli 
circulatorii, cancer sau au dizabilități. 

În vederea sporirii gradului de pregătire pentru eventuale crize 
sanitare viitoare, Comisia Europeană se angajează să lanseze o evaluare 
aprofundată a efectelor pandemiei în materie de SSM și să actualizeze 
Recomandarea Comisiei privind bolile profesionale pentru a include 
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COVID-19. Este de remarcat faptul că statelor membre li se solicită, între 
altele, să intensifice monitorizarea și controlarea efectivă a respectării 
obligațiilor în materie de SSM în ceea ce privește lucrătorii sezonieri din 
profesiile cu grad ridicat de risc. 

În implementarea Cadrului, statele membre sunt chemate să își 
actualizeze strategiile actuale în materie de SSM, să reflecte la nivel local 
abordarea actualizată a protecției lucrătorilor și să abordeze tendința 
descendentă a numărului de inspecții ale muncii. Un element în cadrul 
eforturilor de monitorizare va fi noul indicator privind accidentele de 
muncă mortale, avansat de Comisia Europeană în Planul de acțiune 
privind Pilonul european al drepturilor sociale. 
Elaborarea unui nou cadru european în materie de SSM a reprezentat o 
necesitate în special în condițiile vulnerabilităților în materie reliefate în 
cursul pandemiei de COVID-19. Între altele, s-a dovedit necesar să se 
consolideze relațiile între instituțiile cu competențe SSM și cele din 
domeniul strict sanitar.  

 
Subiectul securității și sănătății la locul de muncă este unul esențial 

pentru asigurarea protecției lucrătorilor europeni, inclusiv a celor mobili, 
fiind urmărit atent în dezbaterile la nivel UE pe tema ocupării. Acesta a 
reprezentat și un aspect de interes pentru Președinția română a Consiliului 
UE. La nivelul Uniunii, există legislație consistentă pe acest subiect, bazată 
pe o directivă-cadru adoptată în 1989 și 24 de directive specifice. Atenția 
acordată subiectului la nivel UE este reflectată și prin activitatea Agenției 
Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), precum și 
prin funcționarea Comitetului consultativ pentru SSM, organism tripartit cu 
care Comisia Europeană colaborează în perspectiva propunerilor legislative 
din domeniu. 

 
Alături de aplicarea internă a eventualelor noi norme în materie SM, 

România este interesată de asigurarea unor standarde SSM ridicate pentru 
lucrătorii mobili vulnerabili, precum cei sezonieri, menționarea acestora în 
Cadrul propus de Comisia Europeană fiind salutară. 

Este de remarcat și intenția de organizare, în anul 2023, a unui 
Summit pe tema SSM, care va reuni instituțiile UE, statele membre, 
partenerii sociali, EU-OSHA și alte părți interesate relevante. Se așteaptă, 
cu această ocazie, efectuarea unui bilanț în materie. 

Președinția slovenă a Consiliului (PRES SI) acordă importanță 
subiectului, asupra căruia  va organiza o dezbatere politică în cadrul 
Consiliului EPSCO din luna octombrie a.c.. De asemenea, va prezenta un 
set de concluzii ale Consiliului referitoare la munca sustenabilă.  
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Urmare a celor prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi pentru, întocmirea prezentului proiect de opinie, 
care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit art.176 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,        
Şef birou Lidia Vlădescu 
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