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    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
    ART. I 
    Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 47 din 29 ianuarie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) In sensul prezentei legi, prin persoane juridice si fizice se intelege: operatorii 
economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara 
activitati pe teritoriul Romaniei; autoritatile si institutiile publice, precum si operatorii 
economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari in baza 
unor conventii internationale sau contracte bilaterale; asociatiile, fundatiile si organizatiile 
nonprofit; membrii asociatiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, 
persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele fizice care 
angajeaza personal prin incheierea unui contract individual de munca." 
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 3. - Normele de protectie a muncii se aplica salariatilor, membrilor cooperatori, 
ucenicilor, elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale." 
    3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
    "Art 5. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei emite norme generale, 
normative si alte reglementari de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 
coordoneaza elaborarea normelor specifice pe activitati, participa la elaborarea si aprobarea 
standardelor si elaboreaza si avizeaza reglementarile cu implicatii in domeniul sau de 
competenta initiate de alte institutii, potrivit legii." 
    4. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 6. - (1) Ministerul Sanatatii emite norme specifice privind sanatatea in munca, 
participa la elaborarea si aprobarea normativelor si avizeaza reglementari elaborate de alte 
institutii, in domeniul sanatatii salariatilor la locul de munca." 
    5. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) In contractele individuale de munca, precum si in contractele de formare profesionala 
vor fi stipulate clauze privind protectia muncii, stabilindu-se si raspunderea partilor." 
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 12. - (1) In sensul prezentei legi, echipament tehnic reprezinta orice masina, aparat, 
unealta sau instalatie folosita in munca. 
    (2) Echipamentele tehnice trebuie sa corespunda prevederilor legislatiei in vigoare, precum 
si, cel putin, nivelului de securitate prevazut de standardele aplicabile, astfel incat sa nu 
prezinte pericol pentru sanatatea si securitatea salariatilor sau ale celorlalti participanti la 
procesul de munca." 
    7. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 13. - (1) In sensul prezentei legi, prin echipament individual de protectie se intelege 
orice echipament destinat a fi purtat sau tinut de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia 
ori mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de 
munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv." 
    8. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1 ) cu urmatorul cuprins: 
    "(1^1 ) Echipamentul individual de protectie, definit potrivit alin. (1), exclude: 



    a) imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate in mod specific 
pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului; 
    b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare; 
    c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie sau de alte 
institutii de ordine publica; 
    d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier; 
    e) echipamentul sportiv; 
    f) echipamentul de autoaparare sau descurajare; 
    g) dispozitivele portabile pentru detectarea si semna-lizarea riscurilor si factorilor nocivi." 
    9. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Echipamentul individual de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, 
precum si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice 
prevazute la art. 2, potrivit prevederilor din cuprinsul legislatiei aplicabile." 
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 15. - Echipamentele individuale de protectie trebuie sa corespunda prevederilor 
legislatiei in vigoare, precum si, cel putin, nivelului de securitate prevazut de standardele 
aplicabile, astfel incat sa asigure protectia impotriva unuia ori mai multor riscuri pentru 
sanatatea sau securitatea utilizatorilor." 
    11. La articolul 20, litera e) va avea urmatorul cuprins: 
    "e) recunoaste si desemneaza laboratoare de incercari, precum si organisme din domeniul 
sau de competenta, in conditiile legii;". 
    12. La articolul 20, literele i) si p) se abroga. 
    13. La articolul 41 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
    "a) incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13 alin. (2) si (3) si ale 
art. 18 alin. (1) lit. a) si m);". 
    14. La articolul 41, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu urmatorul cuprins: 
    "(8) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data 
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din 
minimul amenzii prevazute in lege, agentul constatator facand mentiune despre aceasta 
posibilitate in procesul-verbal." 
    15. La articolul 46, alineatul (2) se abroga. 
    16. La articolul 48 alineatul (1), literele b) si c) se abroga. 
    ART. II 
    Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va 
republica, dandu-se textelor o noua numerotare. 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si 
ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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