
ORDIN nr. 2096 din 13 septembrie 2011 privind constituirea Comisiei 
pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi 

 
Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii nr. 42 din 23 
august 2011 şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2.021 din 2 septembrie 
2011, 
în temeiul prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006, ale art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, ale art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 
1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la 
locul de muncă, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12 
din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin. 

Art. 1 
Se constituie Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici 
periculoşi, denumită în continuare Comisie. 

Art. 2 
Comisia prevăzută la art. 1 se constituie potrivit dispoziţiilor art. 44 din Hotărârea Guvernului 
nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 

Art. 3 
Comisia se organizează şi funcţionează ca structură de specialitate pentru îndeplinirea 
atribuţiilor privind stabilirea valorilor-limită naţionale de expunere profesională, a valorilor-
limită biologice şi elaborarea ghidurilor necesare în utilizarea agenţilor chimici, cancerigeni 
sau mutageni, pe teritoriul României, inclusiv a instrucţiunilor, prescripţiilor sau altor 
documente cu rol similar de îndrumare în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 4 
Prin agenţi chimici periculoşi se înţelege agenţii chimici, agenţii cancerigeni sau mutageni, 
inclusiv azbestul, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006, Hotărârii Guvernului nr. 
1.093/2006 şi Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 5 
Componenţa Comisiei este prevăzută în anexa nr. 1. 

Art. 6 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei este prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 7 
Secretariatul Comisiei este asigurat şi nominalizat de către Ministerul Sănătăţii şi 
funcţionează în sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică. 

Art. 8 
Ministerul Sănătăţii va asigura, potrivit prevederilor legale, resursele financiare necesare 
funcţionării Comisiei. 

Art. 9 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 10 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 



Ministrul sănătăţii, 
Ritli Ladislau 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 
Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu 

ANEXA Nr. 1: COMPONENŢA Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă privind 
agenţii chimici periculoşi 

Nr. 
crt. 

Funcţie 
publică/Specialitate 

Număr 
de 

persoane 
Instituţia Ministerul/Patronate/Sindicate 

1. Medic medicina 
muncii 

2 Institutul 
Naţional/Centrul 
Regional de Sănătate 
Publică 

Ministerul Sănătăţii 

2. Chimist toxicologie 
industrială 

3 Institutul 
Naţional/Centrul 
Regional de Sănătate 
Publică 

Ministerul Sănătăţii 

3. Funcţie publică - 
domeniul chimie 

1 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

4. Cercetător chimist 2 Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare 
pentru Protecţia Muncii 
"Alexandru Darabont" 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

5. Funcţie publică - 
domeniul chimie 

1 Inspecţia Muncii Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

6. Funcţie publică 1 Casa Naţională de 
Pensii Publice 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

7. Reprezentant 1   Federaţia Patronatelor din 
Chimie şi Petrochimie 

8. Reprezentant 1   Federaţia Sindicatelor din 
Chimie şi Petrochimie 

9. Reprezentant 1 Facultatea de 
Chimie/Chimie 
Industrială - Catedra de 
chimie 

(mediul academic) 
Universitatea Bucureşti 

ANEXA Nr. 2: REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi 
1.Membrii Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi, 
denumită în continuare Comisie, prezentaţi în anexa nr. 1 la ordin, sunt desemnaţi prin ordin 
intern de către Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale. 
2.Celelalte instituţii din cadrul Comisiei îşi desemnează reprezentanţii prin adresă semnată 
de conducătorul acesteia, transmisă Secretariatului Comisiei, denumit în continuare 
Secretariat. 
3.Convocarea membrilor pentru prima reuniune de lucru se va face de către Secretariat, 
imediat după completarea componenţei Comisiei. 
4.Cu ocazia primei reuniuni a Comisiei va fi ales preşedintele Comisiei din rândul membrilor 
acesteia. 
5.Potrivit prevederilor art. 33 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind 
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi ale art. 



44 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de prezenţa agenţilor chimici, la prima reuniune va fi adoptat noul regulament de 
organizare şi funcţionare a Comisiei. 

6.Comisia are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a)stabileşte valorile-limită de expunere profesională la agenţi chimici periculoşi şi valorile-
limită biologice obligatorii naţionale, potrivit datelor ştiinţifice şi tehnice relevante, ţinând cont 
de valorile-limită existente la nivel comunitar, elaborate ca rezultat al strategiilor de evaluare 
şi de reducere a riscurilor, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006; 
b)organizează şi coordonează activităţile necesare în vederea stabilirii valorilor-limită de 
expunere profesională referitoare la agenţi chimici periculoşi care sunt utilizaţi de către 
angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, 
pe baza documentelor relevante; elaborează ghidurile necesare pentru utilizarea în siguranţă 
a agenţilor chimici periculoşi, care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la 
aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora, pe baza informaţiilor disponibile 
privind agenţii chimici periculoşi, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice existente, şi în 
conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană; 
c)analizează periodic structura morbidităţii profesionale la nivel naţional prin expunerea la 
agenţi chimici periculoşi prezenţi în mediul de muncă (intoxicaţiile acute profesionale), în 
scopul identificării principalelor probleme de sănătate a lucrătorilor datorate agenţilor chimici 
periculoşi şi, dacă este cazul, al reevaluării unor valori-limită de expunere profesională la 
agenţi chimici periculoşi şi pentru identificarea soluţiilor cu cea mai mare eficienţă în 
ameliorarea stării de sănătate a lucrătorilor; 
d)analizează statisticile privind accidentele de muncă (inclusiv intoxicaţiile acute 
profesionale) determinate de agenţii chimici periculoşi; 
e)informează Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale despre 
valorile-limită stabilite, pentru modificarea legislaţiei, ori de câte ori sunt identificate modificări 
legislative sau de altă natură şi ori de câte ori consideră necesar; 
f)stabileşte şi invită la întâlnirile sale, pentru consultări, specialiştii din alte domenii de 
activitate sau reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, industriale etc, în vederea clarificării 
aspectelor puse în discuţie; 
g)pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor proprii, împreună cu Secretariatul 
colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu instituţiile de specialitate din 
subordine sau coordonate de acestea, cărora le poate solicita, după caz, formularea unor 
puncte de vedere ori colaborarea; 
h)în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin, membrii Comisiei pot participa la reuniunile 
şi manifestările naţionale şi internaţionale din domeniu, deplasarea fiind susţinută financiar, 
în condiţiile legii, de instituţiile care i-au desemnat, după caz; 
i)face propuneri în conformitate cu art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 şi 
art. 44 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006. 
7.Comisia nu are atribuţii de soluţionare a litigiilor de muncă. 
8.Comisia se întâlneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea de către preşedinte, după 
consultarea prealabilă a celorlalţi membri. 
9.Convocatorul de participare la şedinţă al membrilor Comisiei se transmite cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înaintea datei acesteia, pe fax şi pe e-mail, de către Secretariat, însoţit de agenda 
reuniunii. 
10.Şedinţa Comisiei se declară deschisă de către preşedintele Comisiei numai dacă se 
întruneşte cvorumul de minimum jumătate plus unu dintre membrii prevăzuţi în anexa nr. 1 la 
ordin. 
11.Discuţiile din timpul şedinţei se consemnează în procesul-verbal de către Secretariat. 
12.Toate documentele primite de Comisie sunt prezentate în timpul următoarei şedinţe, 
consemnându-se rezoluţia şi comentariile în procesul-verbal. 



13.Comisia poate solicita documente suplimentare pentru clarificarea aspectelor aflate în 
discuţie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 
14.Comisia adoptă hotărâri prin vot, cu majoritate simplă. 
15.Preşedintele Comisiei are drept de vot. 
16.La sfârşitul şedinţelor Comisiei, procesul-verbal al şedinţei, împreună cu agenda 
respectivă, este semnat de către fiecare participant la şedinţă. 
17.Preşedintele Comisiei are obligaţia să informeze în scris cele două ministere despre 
hotărârile adoptate de Comisie. 
18.Toţi membrii Comisiei trebuie să semneze un angajament de confidenţialitate privind 
activitatea şi informaţiile la care au acces în cadrul acesteia. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 23 septembrie 2011 
 


