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Rezumat 

Inițiativa Comisiei propune o abordare europeană holistică în ce privește abordarea 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.  

 

Cuvinte-cheie  

Substanțe cancerigene, cancer, riscuri la adresa sănătății, substanțe carcinogene, prevenirea 

îmbolnăvirilor, azbest, siguranța la locul de muncă, reglementări în construcții 
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1. CONTEXT 

1.1 Definire  

Expunerea la azbest reprezintă una dintre principalele cauze ale diferitelor tipuri de cancer înregistrate 

în Uniunea Europeană.  

Agenția internațională pentru cercetare în domeniul cancerului a recunoscut azbestul ca fiind un agent 

cancerigen dovedit (grupa 1), responsabil de dezvoltarea anumitor boli precum azbestoză, mezoteliom, 

boli pleurale benigne, cancer pulmonar, cancer bronșic, cancer al laringelui, cancer ovarian. Cei mai 

expuși la acest tip de cancer sunt lucrătorii din sectorul construcțiilor și al renovărilor, al mineritului, al 

gestionării deșeurilor, pompierii, dar și proprietarii de locuințe și chiriașii. 

1.2 Date statistice 

Potrivit unei estimări globale realizate de 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de 

Organizația Internațională a Muncii (OIM), în 

2016 au fost înregistrate 209 481 de decese 

cauzate de expunerea profesională la azbest.  

OIM estimează că 125 de milioane de oameni 

din întreaga lume sunt expuși anual la 

contaminarea cu azbest la locul de muncă. 

Un raport al Parlamentului European din 20 

octombrie 2021 prezintă statistici 

îngrijorătoare cu privire la incidența bolilor și 

deceselor cauzate de expunerea la azbest în 

UE.  

1.3 Cadrul legislativ și de politici al Uniunii Europene în ceea ce privește expunerea la azbest 

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.  

Promovarea bunăstării și dezvoltării durabile, reglementarea dreptului lucrătorilor la condiții de muncă 

care să le asigure sănătatea, siguranța și demnitatea se află printre prioritățile Comisiei Europene. 

Reglementarea expunerii la azbest este direct legată de următoarele inițiative de politică ale Uniunii: 

 Pilonul european al drepturilor sociale - principiul 10 - prevede dreptul lucrătorilor la un nivel 

ridicat de protecție a securității și sănătății în muncă; 

 80 % din formele de cancer profesional recunoscute în 
statele membre sunt legate de azbest; 
• azbestul provoacă între 30.000 și 90.000 de decese pe 
an în UE; 
• în 2019 au fost înregistrate 90.730 de decese legate de 
azbest; 
• se preconizează că 300.000 de persoane vor deceda 
doar din cauza mezoteliomului până în 2030; 
• la nivelul Uniunii, costul cancerului profesional se 
ridică la 270.610 miliarde euro pe an, ceea ce reprezintă 
între 1,8 % și 4,1 % din PIB. 

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/ro/12-modalitati/poluanti/646-poluanti-caseta/3394-caseta-1-azbest
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_819788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
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 Planul de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor 

sociale a anunțat, pentru 2022, 

propuneri legislative pentru a reduce 

expunerea lucrătorilor la substanțe 

chimice periculoase, inclusiv la 

azbest. Ca urmare, Comisia 

Europeană a adoptat cadrul strategic 

privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă 2021-2027; 

 Scrisoarea de intenție privind 

Discursul privind Starea uniunii 2021 

a anunțat adoptarea unei propuneri 

legislative în vederea reducerii 

expunerii lucrătorilor la azbest; 

 Planul european de combatere 

a cancerului oferă sprijin suplimentar 

acțiunilor pentru protejarea 

lucrătorilor împotriva substanțelor 

care pot cauza cancer; 

 Pactul verde european include 

obiectivul ambițios de a crește rata de 

renovare a clădirilor.  

 Strategia privind valul de renovări urmărește dublarea ratei anuale a renovărilor energetice până 

în 2030. Renovările vor îmbunătăți condițiile de sănătate și de viață ale locuitorilor și vor reduce facturile 

la energie ale acestora; pe de altă parte, va creste riscul de expunere la azbest, în special pentru lucrătorii 

din construcții. Propunerea ia în considerare consultarea în două etape a partenerilor sociali, inclusiv 

colaborarea strânsă cu oamenii de știință, cu reprezentanții lucrătorilor, cu angajatorii și cu statele 

membre. 

2. PREZENTAREA DOCUMENTULUI  

2.1 Obiective 

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. 

2.2 Prezentarea conținutului propunerii  

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 actualiza Recomandarea Comisiei privind lista europeană a bolilor 

profesionale prin includerea unor boli suplimentare asociate azbestului; 

Reglementarea expunerii la azbest- cronologie 
 
 Directiva 83/477/CEE –urmărește protecția lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă;  
 Directiva 1999/77/CE – interzicerea utilizării fibrelor de 
azbest și noi aplicații ale azbestului crisotil în întreaga Uniune 
Europeană începând cu 1 ianuarie 2005; 
 Directiva 2003/18/CE - protecția lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;  
 Directiva 2004/37/CE privind agenții cancerigeni și mutageni 
- se aplică ori de câte ori dispozițiile sale sunt mai favorabile 
asigurării sănătății și securității în muncă; 
 Regulamentul 1907/2006 („REACH”) – interzicerea fabricării, 
vânzării și utilizării fibrelor de azbest și a produselor care conțin 
aceste fibre adăugate intenționat; 
 Directiva 2009/148/CE (AWD) privind azbestul la locul de 
muncă – este principalul instrument legislativ care asigură 
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 
azbest; 
 Regulamentul 2016/100512 de modificare a anexei XVII la 
REACH - eliminarea completă a produselor din azbest în statele 
membre până la 1 iulie 2025. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_323_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_662_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32003L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32003L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20160203&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R1005
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 va lansa Inițiativa europeană privind imagistica în domeniul cancerului1; 

 va propune revizuirea Directivei referitoare la screeningul cancerului2; 

 protecția lucrătorilor împotriva expunerii la azbest – în principal prin:  

 reducerea limitei de expunere profesională la azbest3 și 

 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 clădiri4, scop în care: 

 va prezenta o propunere legislativă privind depistarea și înregistrarea azbestului din clădiri și 

 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 demolări5 

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; 

 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. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE ȘI ALE ALTOR INSTITUȚII  

3.1 Parlamentul European 

 10 iulie 2020 - Rezoluția referitoare la strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul 

substanțelor chimice a invitat Comisia să prezinte o Strategie cuprinzătoare pentru promovarea 

sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, care să conducă la schimbarea de paradigmă necesară 

pentru a pune în aplicare obiectivul de reducere la zero a poluării; susține că astfel se va reduce la minim 

expunerea la substanțe chimice periculoase și că se va accentua principiul precauției și protecția eficace 

a lucrătorilor. 

                                                           
1 Aceasta este o nouă platformă prin intermediul căreia se vor dezvolta tehnologii digitale  pentru combaterea cancerului 
2 La 20 septembrie 2022, Comisia Europeană a prezentat propunerea de Recomandare privind consolidarea prevenirii prin 

depistarea timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului - COM(2022)474 final 
3 Prin propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă - COM(2022)489 final - concentrația 

maximă de azbest în suspensie în aer este stabilită la 0,01 fibre pe cm³ 
4 Comunicarea Comisiei „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea condițiilor de trai” - COM(2020) 662 final – stabilește ca principiu esențial pentru renovarea clădirilor 

eliminarea și protecția împotriva substanțelor nocive precum azbestul și radonul. 
5 A se vedea orientările din 2018.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM(2022)474_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_489_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_662_RO_ACTE2_f.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-2018-09-18_en
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 1 octombrie 2020 – Raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din PE 

a prezentat o serie de recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la protecția lucrătorilor 

împotriva azbestului. Printre altele, raportul a propus elaborarea unei strategii europene cuprinzătoare 

(ESRAA), pentru eliminarea în totalitate a azbestului din construcții și pentru a proteja lucrătorii și 

cetățenii.  

 17 decembrie 2020 - Rezoluția referitoare la o Europă socială puternică pentru tranziții juste a 

invitat statele membre să elimine decesele profesionale și să reducă bolile profesionale până în 2030. De 

asemenea, a invitat Comisia Europeană să revizuiască Directiva 2004/37/CE. 

 20 octombrie 2021 – Rezoluția  referitoare la o serie de recomandări privind protecția lucrătorilor 

împotriva azbestului adresate Comisiei Europene are în vedere: 

 actualizarea Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la azbest la locul de muncă; 

 luarea în considerare a celor mai recente cunoștințe științifice și evoluții tehnice, incluzând o 

evaluare a diferitelor tipuri de fibre de azbest și a efectelor nocive ale acestora asupra sănătății, precum 

începerea procesului de consultare pentru actualizarea listei silicaților fibroși care intră în domeniul de 

aplicare al directivei; 

 adoptarea unor dispoziții mai stricte care să asigure protecția tuturor lucrătorilor care contribuie 

la eliminarea azbestului și includerea tuturor profesiilor expuse riscului, inclusiv a lucrătorilor din 

domeniile renovării și demolării, gestionarii de deșeuri, minerilor și pompierilor, în punerea în aplicare 

la nivel național a directivei respective; 

 propune ca Directiva 2009/148/CE să reflecte pe deplin principiul conform căruia măsurile 

corespunzătoare de protecție individuală se aplică întotdeauna activităților în care lucrătorii sunt sau pot 

fi expuși la praful rezultat din azbest sau la materiale care conțin azbest în timpul lucrului; 

 propune o evaluare individuală a riscurilor legate de procesul de lucru planificat pentru a stabili 

măsurile de protecție necesare și obligatorii. 

3.2 Întrebări și interpelări la nivelul PE referitoare la expunerea la azbest 

 22 noiembrie 2019: întrebare referitoare la legile adoptate de statele membre pentru a compensa 

victimele azbestului; răspunsul CE - Comisia nu cunoaște legile naționale specifice care prevăd 

compensații în legătură cu expunerea profesională la azbest. 

 3 iulie 2020:  

 întrebare referitoare la expunerea la fibrele de azbest; răspunsul CE -  Comisia a lansat, în 

decembrie 2019, o cerere de evaluare științifică de către Comitetul de evaluare a riscurilor al Agenției 

Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a riscurilor pentru sănătate ale expunerii la azbest; 

 întrebare referitoare la planul de acțiune al UE pentru o Uniune fără azbest -  

răspunsul CE - pentru a îmbunătăți protecția lucrătorilor prin, dacă este cazul, revizuirea valorii limită 

existente pentru azbest, Comisia a solicitat o evaluare științifică din partea Agenției Europene pentru 

Produse Chimice, pe baza celor mai recente dovezi disponibile; 

 31 martie 2021: întrebare referitoare la acțiunile la nivelul UE pentru reducerea; răspunsul CE - 

Comisia desfășoară activități pregătitoare pentru a reduce valoarea limită de expunere profesională din 

Directiva 2009/148/CE  privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest, 

pentru a crește în continuare protecția lucrătorilor. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0275_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0371_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003992_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003992-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003973_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003973-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003974_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003974-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001783_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001783-ASW_EN.html


8 
 

3.3 Consiliul UE 

 30 noiembrie 2021 – Concluziile privind consolidarea uniunii europene a sănătății au invitat 

Comisia Europeană să asigure o abordare cuprinzătoare a promovării sănătății și prevenirii cancerului. 

Totodată, au cerut Comisiei Europene și statelor membre să investească în prevenirea durabilă a 

cancerului, abordând factorii determinanți ai acestuia. 

 16 decembrie 2021 - Acordul  provizoriu între Consiliul UE și Parlamentul European cu privire 

la actualizarea directivei privind  protecția împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni 

sau mutageni la locul de muncă constituie un pas important pentru a proteja lucrătorii de substanțe care 

pot duce la cancer sau la alte boli. Aceste noi norme vor reduce expunerea la substanțe chimice 

cancerigene pentru un milion de lucrători, potrivit estimărilor. 

 martie 2022 – au fost aprobate modificările aduse Directivei privind protecția împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. În conformitate cu directiva 

revizuită, Comisia a fost însărcinată să prezinte, până la 31 decembrie 2022, un plan de acțiune pentru 

asigurarea respectării valorilor-limită de expunere profesională noi sau a celor revizuite pentru cel puțin 

25 de substanțe, grupuri de substanțe sau substanțe generate în urma unor procese, precum și să prezinte, 

dacă este cazul, propuneri legislative. 

3.4 Comitetul European al Regiunilor  

 18 noiembrie 2021 – Documentul de lucru al CoR referitor la Cadrul strategic privind sănătatea 

și securitatea la locul de muncă 2021-2027 susține obiectivele transversale propuse de Comisia 

Europeană (anticiparea și gestionarea schimbărilor din lumea muncii post-pandemie în timpul tranzițiilor 

digitale, ecologice și demografice) și solicită, printre altele, actualizarea limitelor de protecție pentru 

azbest şi plumb. 

3.5 Comitetul Economic și Social European 

 18 februarie 2015 – Avizul din proprie inițiativă cu privire la „Eliminarea azbestului din UE”, 

consideră că eliminarea completă a întregii cantități de azbest utilizat și a tuturor produselor care conțin 

azbest trebuie să fie un obiectiv prioritar al Uniunii Europene. Solicită Comisiei Europene să ofere, în 

colaborare cu autoritățile naționale, sprijinul necesar pentru acțiuni și inițiative destinate să asigure 

protecția tuturor lucrătorilor din Uniunea Europeană. Legislația UE ar trebui, de asemenea, să reflecte și 

să adopte cele mai recente rezultate ale cercetărilor științifice și medicale. 

 31 octombrie 2022 – s-a desfășurat o audiere publică referitoare la protecția împotriva azbestului 

și asigurarea unui viitor fără azbest, ca parte a eforturilor Comisiei pentru a proteja mai bine oamenii 

împotriva azbestului și pentru a asigura un viitor fără azbest. 

 

4. LEGISLAȚIE ȘI INFORMAȚII ÎN CE PRIVEȘTE EXPUNEREA LA AZBEST ÎN ROMÂNIA 

4.1 Legislație 

 Hotărârea de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu 

azbest, publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din 20 februarie 2003 are ca obiect prevenirea, reducerea 

şi controlul poluării mediului cu azbest, restricții la comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor 

care conţin azbest, precum și etichetarea produselor care conţin azbest. 

 Ordinul nr. 108/2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de 

azbest din mediu, publicat în Monitorul Oficial nr. 217 din 15 martie 2005 are ca obiect stabilirea metodei 

gravimetrice de determinare a  concentrației emisiilor de azbest în apă.   

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/16/eu-to-improve-protection-of-workers-from-dangerous-chemical-substances/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32004L0037R%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/03/eu-strengthens-protection-of-workers-from-dangerous-chemicals/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/SEDEC/working-document-eu-strategic-framework-on-health-and-safety-at-work-2021-2027.pdf#search=asbestos
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_323_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/freeing-eu-asbestos
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/building-asbestos-free-europe-workers
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 Hotărârea de Guvern nr. 734/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.124/2003 privind 

prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial nr.519 din 

15 iunie 2006 în care se precizează că produsele care conţin azbest şi care au fost instalate înainte de data 

de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţa al acestora. 

 Hotărârea nr. 259/2022 din 23 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 223 din 7 martie 2022, identifică 

bolile profesionale provocate, printre altele, de expunerea la azbest și semnalează bolile provocate - 

cancerul laringian, cancerul bronhopulmonar, mezoteliomul pleural, bronșite etc.  

4.2  Alte informații relevante  

 Ghidul referitor la expunerea profesională la azbest (Institutul Național de Sănătate Publică, 31 

august 2021) se referă la proprietățile și utilizarea azbestului, riscurile asupra sănătății, dar și prevederile 

programului național de supraveghere a expunerii la azbest.  

 Studiul „Morbiditatea profesională în România” (Institutul Național de Sănătate Publică, 2020) 

arată că în 2014 se înregistrau în România 240 de cazuri de azbestoză, pentru ca, în 2020, să nu mai fie 

nici unul.  

 

5. ALTE RESURSE UTILE  

 Protecting workers from asbestos, EPRS, October 2021 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2021)662655  

 Protecting workers from asbestos: European added value assessment accompanying request for a 
legislative proposal 2019/2182(INL), March 2021 - 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662655/EPRS_IDA(2021)662655_EN.pdf  

 Revision of Directive 2009/148/EC on the protection of workers from risks related to the exposure of 
asbestos at work, EPRS, September 2022 -
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730352/EPRS_BRI(2022)730352_EN.pdf  

 

https://insp.gov.ro/wpfb-file/ghid-expunere-profesionala-azbest-pdf/
http://insp.gov.ro/download/cnmrmc/Rapoarte/Rapoarte%20pentru%20Sanatate%20si%20Mediu/Morbiditatea-profesionala-in-Romania-2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2021)662655
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662655/EPRS_IDA(2021)662655_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730352/EPRS_BRI(2022)730352_EN.pdf

