
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

1/5

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 21 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/927 
 
 
 

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 documentului privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi 

pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care 

azbestul le prezintă pentru sănătate – COM(2022) 488, document 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o 

abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru 

sănătate  COM(2022) 488 

 

 

 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 documentul privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi 

pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care 

azbestul le prezintă pentru sănătate – COM (2022) 488, transmis pentru 

examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat comunicarea mai sus menţionată 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, precum şi NOTA întocmită de către Ministerul 

Afacerilor Externe. 
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În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 

nelegislativ, iar temeiul juridic îl constituie articolul 173 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Au fost prezentate motivele care au dus la apariţia acestui 

document. Astfel, s-a precizat că inițiativa Comisiei propune o abordare 

europeană holistică în ce privește riscurile pe care expunerea la azbest le 

prezintă pentru sănătate.   

Comunicarea Comisiei se referă la îmbunătățirea metodelor de 

diagnostic și tratament pentru bolile cauzate de azbest, dar și la 

identificarea și eliminarea în condiții de siguranță a azbestului și tratarea 

deșeurilor care conțin azbest. 

Ceea ce se propune, ca noutate, este abordarea transversală a 

ciclului de viață al azbestului, precum și o serie de măsuri specifice care 

vor fi luate în domenii relevante, cum ar fi sănătatea și securitatea în 

muncă, clădirile, gestionarea deșeurilor și poluarea.  

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 și la alte materiale. Din 2005, toate formele de azbest sunt 

interzise în UE. În pofida acestor interdicții, azbestul conduce, în 

continuare, la deces. În UE, natura și amploarea utilizării azbestului 

variază foarte mult de la un stat membru la altul, astfel încât acestea 

trebuie să se asigure că fibrele de azbest sunt eliminate cât mai curând 

posibil.  

Propunerea prezintă o serie de măsuri pentru a aborda problema 

azbestului, precum: 

 sprijinirea victimelor: îmbunătățirea diagnosticării și a 

tratamentului pentru bolile asociate azbestului, scop în care:  

 va consulta Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și 

sănătate la locul de muncă (CCSS) cu privire la necesitatea de a 
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actualiza Recomandarea Comisiei privind lista europeană a bolilor 

profesionale prin includerea unor boli suplimentare asociate 

azbestului; 

 va lansa Inițiativa europeană privind imagistica în domeniul 

cancerului; 

 va propune revizuirea Directivei referitoare la screeningul 

cancerului; 

 protecția lucrătorilor împotriva expunerii la azbest – în principal 

prin:  

 reducerea limitei de expunere profesională la azbest; 

 elaborarea de orientări actualizate pentru a sprijini statele 

membre, angajatorii și lucrătorii în punerea în aplicare a 

Directivei privind azbestul la locul de muncă, în urma revizuirii 

acesteia;  

 abordarea azbestului prezent în clădiri, scop în care: 

 va prezenta o propunere legislativă privind depistarea și 

înregistrarea azbestului din clădiri; 

 va solicita statelor membre să stabilească strategii naționale 

pentru eliminarea azbestului;  

 eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor de azbest – 

poluare zero, scop în care: 

 va lansa o revizuire a Protocolului UE pentru gestionarea 

deșeurilor din construcții și demolări și a Orientărilor pentru 

desfășurarea auditurilor deșeurilor anterior lucrărilor de demolare 

și de renovare a clădirilor, punând un accent deosebit pe lucrările 

de renovare și pe azbest;  

 va lansa un studiu pentru identificarea practicilor de gestionare a 

deșeurilor de azbest și a noilor tehnologii de tratare; 
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 va oferi o finanțare semnificativă prin intermediul Mecanismului 

de redresare și reziliență, scop în care încurajează statele membre:  

 să utilizeze oportunitățile din cadrul programelor și fondurilor UE 

pentru a acoperi inițiative axate pe depistarea și eliminarea 

azbestului;  

 să își integreze strategiile privind eliminarea azbestului în toate 

programele și politicile; 

 poziționarea UE ca lider mondial în lupta împotriva azbestului, 
scop în care sunt luate în considerare acțiuni la nivel global pentru 
protecția lucrătorilor. 

 
Obiectivul principal este protejarea sănătății umane și a mediului, 

în special în contextul punerii în aplicare a Pactului verde european și a 
Planului european de combatere a cancerului. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

 
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, 
Adrian SOLOMON    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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