
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/654/ 14 noiembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din ziua  de 14.11.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

14.11.2002  între orele 9,00 � 12,30,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri, în vederea avizării,  asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.111/1996  privind desfăşurarea în siguranţă

a activităţilor nucleare  (PL 549/2002).

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare a fost modificată şi completată prima dată în 1998, prin Legea

nr.16/1998 după care, legea a mai suferit o modificare prin Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 204/2000, aprobată prin Legea nr.384/2001.

Aplicarea Legii nr.111/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

evidenţiază o serie de imperfecţiuni şi neconcordanţe cu atribuţiile şi

responsabilităţile organismelor guvernamentale, precum şi necorelări cu

reglementările şi recomandările internaţionale şi cu angajamentele internaţionale

asumate ulterior de România.

În urma examinării, Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că

proiectul de lege în discuţie are ca obiect de reglementare modificarea şi
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completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ intern în acest domeniu şi

pentru a realiza corelarea cu reglementările şi recomandările instituţiilor

comunitare, a organismelor internaţionale precum şi cu angajamentele

internaţionale asumate de România în această materie.

Pentru a asigura armonizarea legislaţiei interne în domeniul nuclear cu

reglementările comunitare, iniţiatorul are în vedere Directivele nr.96/29

EURATOM şi nr.92/3 EURATOM adoptate la 13 mai 1993 şi, respectiv, la 3

februarie 1992, de către Consiliul Comunităţilor Europene.

Având în vedere că, în acest an, va avea loc o nouă inspecţie a Misiunii

de Evaluare pentru Organismele de Reglementare  ( International Regulatory

Review Team ) a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena,

iar modificarea Legii nr.111/1996 se află pe lista priorităţilor de armonizare

legislativă cu legislaţia Comunităţii Europene, adoptarea prezentului proiect de

lege se impune ca o necesitate.

Deoarece au fost solicitate unele precizări cu privire la asigurarea

protecţiei muncii pentru personalul Comisiei Naţionale pentru Controlul

Activităţilor Nucleare, încadrarea în condiţii deosebite de muncă a personalului

expus profesional, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, în unanimitate,

amânarea votului privind avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare , pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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