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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 26 septembrie 2011 
Nr. 27/408 

 
 
 

Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 

Direcţiei de drept comunitar 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 

Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 

electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] – [COM(2011)348], document 

transmis comisiei noastre pentru verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 
 
 
 

 



 
PROCES-VERBAL 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 

electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] – [COM(2011)348], în vederea 

verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 21 septembrie 2011. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei propuneri este 

modificarea Directivei 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri 

electromagnetice), arătându-se că Directiva 2004/40/CE se referă la efectele 

nocive pe termen scurt asupra sănătăţii lucrătorilor expuşi la câmpuri 

electromagnetice pe durata activităţii desfăşurate la locul de muncă. 

Directiva stabileşte valori limită de expunere la câmpurile electrice, 

magnetice şi electromagnetice care variază în timp, cu frecvenţe cuprinse între 

0 şi 300 GHz. Niciun lucrător nu poate fi expus la valori care depăşesc aceste 

limite, care sunt stabilite pe baza efectelor asupra sănătăţii şi a unor 

considerente biologice. 

 S-a precizat, de asemenea, că Directiva se aplică tuturor sectoarelor de 

activitate, fără excepţie, şi trebuie să fie transpusă în legislaţiile naţionale cel 

târziu la 30 aprilie 2012, dacă nu se întreprinde nicio altă acţiune. 

Au fost prezentate cele mai importante modificări introduse de 

propunere, care iau în considerare cele mai recente rezultate ştiinţifice din 

acest domeniu, şi anume: 

− definiţii mai clare, în special cu privire la efectele nocive asupra sănătăţii; 
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− introducerea unui sistem de valori limită şi valori de referinţă diferite de 

actualele valori limită şi valori de declanşare a acţiunii pentru plaja de la 0 

la 100 kHz; 

− introducerea unor indicatori pentru a facilita măsurătorile şi calculele şi 

pentru a se oferi instrucţiuni cu privire la luarea în considerare a 

incertitudinilor de măsurare;  

− introducerea unor orientări pentru a se asigura o evaluare a riscurilor 

simplificată, dar mai eficientă; 

− includerea unor principii de supraveghere medicală; 

− acordarea unei atenţii speciale cazurilor specifice de aplicaţii medicale care 

utilizează rezonanţa magnetică şi activităţile conexe.  

 

Referitor la principiul subsidiarităţii, s-a precizat că acesta se aplică în 

măsura în care propunerea vizează un domeniu care nu ţine de competenţa 

exclusivă a Uniunii Europene, respectiv protecţia sănătăţii şi a securităţii 

lucrătorilor la locul de muncă. 

În cadrul competenţelor partajate între Comunitate şi statele membre, 

principiul subsidiarităţii, înscris în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

defineşte condiţiile în care Comunitatea are prioritate de acţiune în raport cu 

statele membre.  

Având în vedere faptul că obiectivele propunerii pot fi atinse numai prin 

intermediul unei acţiuni la nivelul Uniunii, precum şi faptul că propunerea 

modifică un act de drept al UE aflat în vigoare, acţiune care nu ar putea fi 

realizată de către statele membre, principiul subsidiarităţii este respectat în 

măsura în care propunerea modifică legislaţie existentă a UE. 

Legislaţia naţională în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă 

cuprinde prevederile necesare pentru respectarea şi aplicarea convenţiilor 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii, fiind armonizată şi cu directivele europene 

în domeniu. Directiva 2004/40/EC a fost transpusă în legislaţia naţională prin 

Hotărârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 

electromagnetice. 
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Întrucât propunerea de directivă are în vedere modificarea limitelor de 

expunere, precum şi valoarea de declanşare a acţiunii, urmează a fi amendată 

şi legislaţia naţională în acest sens, pentru corelare cu standardele armonizate 

prevăzute în propunerea legislativă a UE. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, s-a întocmit prezentul 

proces verbal, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre 

informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept 

comunitar. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 

 

 

 

Şef serviciu Elena Mesaroş 

 

 

 
Întocmit,  

Expert parlamentar Sorina Szabo 
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