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#RO2019EU / Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii se reunește la
București
Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC), organism responsabil cu
avizarea tuturor problemelor legate de aplicarea, de către statele membre, a legislației
comunitare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, se reunește la București,
în contextul deținerii de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii
Europene.
Tema celei de-a 76-a reuniuni, organizată în perioada 15 – 16 mai 2019 de Inspecția
Muncii, este „Pregătirea pentru viitor - Organismele naționale de inspecție a muncii și
rolul lor în educația privind securitatea și sănătatea în muncă”.
”Tema discutată în Ziua tematică a Reuniunii Comitetului Înalţilor Responsabili cu
Inspecţia Muncii din acest an, respectiv rolul instituțiilor naționale de inspecție a muncii
în educația privind securitatea și sănătatea în muncă, se armonizează cu prioritățile
stabilite de Guvernul României în ceea ce privește politicile sociale: educație, siguranță
și securitate la locul de muncă, adaptabilitate și competitivitate pe o piață a muncii
foarte dinamică. Amintesc că Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a ajuns
la un acord provizoriu cu Parlamentul European, cu privire la expunerea lucrătorilor la
agenții cancerigeni și mutageni la locul de muncă, iar această revizuire va consolida
drepturile lucrătorilor la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității la locul de
muncă”, a transmis ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.
Misiunea SLIC este de a monitoriza, pe baza unei strânse cooperări între membrii săi și
Comisie, aplicarea efectivă și echivalentă a legislației comunitare secundare privind
sănătatea și securitatea la locul de muncă și de a analiza aspectele practice legate de
monitorizarea aplicării legislației în acest domeniu. Scopul principal al SLIC este
armonizarea legislației naționale privind SSM, dezbaterea privind noile tendințe
emergente, aprobarea ghidurilor menite să ajute inspectorii de muncă în activitatea lor
și consolidarea cooperării dintre membri.
„Prin tema propusă, urmărim generarea unei dezbateri privind cea mai bună modalitate
de integrare a SSM în educație și rolul pe care autoritățile naționale de inspecție a
muncii din statele membre îl pot juca în astfel de abordări. În același timp, dorim
evidențierea tuturor inițiativelor pe care statele membre ale Uniunii Europene le-au
avut pentru a promova bunele practici în acest domeniu. Alegerea acestei teme a avut
în vedere schimbările din domeniul muncii, dinamica pieței muncii și noile tehnologii
care permit locuri de muncă mai flexibile, cu persoane care lucrează în afara orelor de
bază și a contractelor de muncă standard, interesul pe care CE l-a arătat față de noile
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tehnologii și automatizare și, totodată, fenomenul îmbătrânirii forței de muncă, din ce
în ce mai răspândit în ultimii ani”, a declarat inspectorul general de stat de la Inspecția
Muncii, Mihail Adrian Oprescu.
Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii este compus din câte un
reprezentant al autorităților naționale de inspecție a muncii din fiecare stat membru și
a fost constituit în 1995 pentru a furniza Comisiei, la solicitarea acesteia sau din proprie
inițiativă, avizul său cu privire la toate problemele referitoare la aplicarea de către
statele membre a legislației comunitare privind sănătatea și securitatea la locul de
muncă.
Acest eveniment este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul EaSI 2014-2020.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

