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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

16 decembrie 2022 

√  Hotărârea Guvernului nr. 1440/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, 
controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030, publicată în Monitorul 
Oficial 1205/12.12.2022 

Art. 1 

Se aprobă Strategia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu 
HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
_______ 
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1205 bis, care se poate achiziţiona de la 
Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti. 

Art. 2 
Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 
proprie, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile 
specifice domeniului lor de activitate. 

Art. 3 
Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea 
cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030 se realizează în limita fondurilor aprobate anual 
prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea acesteia, din bugetele anuale, precum şi din alte 
surse legal constituite, potrivit legii. 

 

 

 

√  Hotărârea Senatului nr. 169/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la azbest la locul de muncă - COM(2022) 489 final, publicată în Monitorul Oficial 
1206/12.12.2022 

Art. 1 
Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare 
a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la 
locul de muncă - COM(2022) 489 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

Art. 2 
Senatul României: 
1.consideră că: 
a) azbestul este un agent cancerigen extrem de periculos, care afectează în continuare diferite sectoare 
economice, cum ar fi construcţiile şi renovarea, industria extractivă, gestionarea deşeurilor şi combaterea 
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incendiilor, în care lucrătorii se confruntă cu un risc ridicat de expunere. Fibrele de azbest sunt clasificate drept 
substanţe cancerigene categoria 1A în conformitate cu Regulamentul nr. 1.272/2008; 
b) deşi toate formele de azbest sunt interzise în Uniunea Europeană încă din 2005, azbestul rămâne prezent în 
clădirile mai vechi. Acesta reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii, în special atunci când se intervine 
asupra materialelor care conţin azbest, iar fibrele sunt eliberate şi inhalate, de exemplu, în timpul renovărilor; 
c )propunerea de modificare a Directivei 2009/148/CE urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei valorii-limită de 
expunere profesională prin actualizarea acesteia pe baza noilor cunoştinţe ştiinţifice; 
2. susţine că Planul european de combatere a cancerului sprijină nevoia de acţiune în domeniul protecţiei 
lucrătorilor împotriva substanţelor cancerigene. O mai bună protecţie a lucrătorilor expuşi la azbest va fi 
importantă în contextul tranziţiei verzi şi al punerii în aplicare a Pactului verde european, inclusiv, în special, al 
valului de renovări pentru Europa; 
3. salută propunerile de modificare a Directivei 2009/148/CE, care au o abordare cuprinzătoare pentru o mai 
bună protecţie a lucrătorilor şi a mediului împotriva azbestului, sub rezerva identificării posibilităţilor de 
punere în aplicare a acestora. 

 

 

√  Hotararea Senatului nr. 171/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European 
şi Consiliu - Planul de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022-2027. 
Promovarea participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru dezvoltare 
durabilă, egalitate şi pace - JOIN(2022) 53 final, publicată în Monitorul Oficial 1206/12.12.2022 

→ Senatul României apreciază angajamentul Uniunii Europene de a face auzită vocea tinerilor şi de a 
creşte rolul de lider al acestora, în special al femeilor tinere şi fetelor, al tinerilor activişti şi al organizaţiilor de 
tineret, la toate nivelurile de guvernanţă, de la politica internă la forumurile multilaterale, şi în cadrul 
proceselor UE. 

 


