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al şedinţelor  comisiei din ziua de 14.11.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, 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).

După cum subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

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

fost modificată şi completată pentru prima dată în 1998, prin Legea nr.16/1998

şi ulterior, 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
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guvernamentale, precum şi necorelări cu reglementările şi recomandările

internaţionale şi cu angajamentele internaţionale asumate ulerior de România.

Proiectul de lege în discuţie , subliniază domnia sa ,are ca obiect de

reglementare modificarea şi 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.

Directiva nr.96/29 EURATOM prevede că în zonele radiologie să-şi

desfăşoare activitatea numai personal expus profesional, ceea ce impune ca

personalul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care prin

natura activităţii desfăşurate intra în zone radiologice, să aibă statutul de

personal expus profesional, lucru care a fost realizat de altfel, în Europa, pentru

toate organismele de reglementare, cu excepţia cazului României.

Recomandările Misiunii de Evaluare pentru Organismele de

Reglementare ( International Regulatory Review Team - IRRT ) a Agenţiei

Internaţionale pentru Energie Atomică , ca şi angajamentele asumate de

România prin semnarea Convenţiei privind Securitatea Nucleară, ratificată prin

Legea nr.43/1995 ce a intrat în vigoare pe data de 24 octombrie 1996, prevăd

întărirea organismului de reglementare, prin stabilirea unei organizaţii de suport

tehnic pentru organismul de reglementare şi prin asigurarea condiţiilor angajării

de personal competent. Din aceste motive, legea prevede posibilitatea înfiinţării

de organizaţii de suport tehnic pentru Comisia Naţională pentru Controlul

Activităţilor Nucleare, precum şi posibilitatea acordării de stimulente pentru

angajaţii acestei comisii, în condiţiile prevăzute de Legea nr.40/1991.
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Directiva 92/3 EURATOM reglementează activităţile de import, export

şi tranzit al deşeurilor radioactive. Prevederile actuale ale legii interzic nu numai

importul dar şi tranzitul deşeurilor radioactive, ceea ce nu este acceptabil pentru

Uniunea Europeană.

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , restructurarea

guvernamentală din 2001 a dus la modificări de competenţe, cum ar fi trecerea

reţelei de supraveghere a radioactivităţii mediului din subordinea Comisiei

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în subordinea Ministerului

Apelor şi Protecţiei Mediului, precum şi  la modificări privind subordonarea

unor organisme cu responsabilităţi în domeniul nuclear. Astfel, Comisia

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care se subordona

Guvernului, este acum în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului,

iar Comisia Centrală pentru Accident Nuclear şi Căderi de Obiecte Cosmice a

trecut din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în subordinea Ministerului

de Interne.

Situaţiile întâlnite în aplicarea legii demonstrează necesitatea introducerii

unor prevederi în sensul întăririi atribuţiilor inspectorilor Comisiei Naţionale

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru a putea opri desfăşurarea

activităţilor cu risc sau a celor neautorizate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei intervine şi subliniază că autorizarea şi

controlul în domeniul asigurării calităţii, aşa cum sunt prevăzute în prezent de

lege, nu sunt suficient de bine precizate. Este necesar ca prevederile legale să

reflecte exact modul în care se desfăşoară în practică autorizarea şi controlul

sistemelor de asigurarea calităţii, precum şi precizarea autorităţii naţionale cu

competenţe,  în acest domeniu cu impact major asupra securităţii nucleare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în continuare,

că evenimentele de la 11 septembrie 2001 demonstrează necesitatea definirii şi

sancţionării actelor de terorism în general şi de terorism nuclear în special,

precum şi necesitatea avizului pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în
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zonele vitale ale obiectivelor nucleare şi instalaţiilor nucleare importante sau

care are acces la documente secrete, din partea organelor abilitate pentru

siguranţa naţională. Pentru prevenirea ocupării funcţiilor cu responsabilităţi în

domeniul nuclear de către persoane cu probleme psihice, se impune ca legea să

prevadă obligativitatea ca persoanele care lucrează în domeniul nuclear să aibă o

stare de sănătate psihică şi fizică adecvată.

Situaţiile întâlnite în aplicarea legii, arată dl.dep.farm.Ion Burnei , impun

sancţionarea penală a situaţiilor de dezafectare neautorizată a instalaţiilor

nucleare şi a surselor de radiaţii, sau încetarea neautorizată a activităţilor

nucleare, deoarece situaţiile respective pot duce la contaminări radioactive ale

lucrătorilor, populaţiei, mediului şi proprietăţii, sau la iradieri produse de surse

scăpate de sub control. Având în vedere riscurile diferite ale unor încălcări ale

prevederilor legii, este necesară asigurarea trecerii unor fapte de încălcare a legii

care prezintă un risc relativ scăzut, neîntrunind elementele unei infracţiuni, de la

infracţiuni la contravenţii.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că situaţiile întâlnite în

aplicarea legii arată că este necesară diversificarea contravenţiilor prin

introducerea unor sancţiuni pentru fapte nepedepsite în prezent, dar care prezintă

un impact asupra protecţiei radiologice a populaţiei şi a mediului. Având în

vedere faptul că de la apariţia legii au trecut mai mult de 5 ani, este necesară

actualizarea cuantumului amenzilor.

Asigurarea măsurilor de protecţia muncii pentru personalul Comisiei

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, subliniază doamna

dep.dr.Ana Florea , precum şi respectarea prevederilor legale privind acordarea

sporurilor şi încadrarea în condiţii deosebite de muncă a personalului expus

profesional, necesită menţionarea expresă a acestor drepturi în lege. În aceste

condiţii, ar fi necesar să se obţină unele precizări privind corelarea cu

prevederile cuprinse în legislaţia muncii, a propus domnia sa .
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Deoarece au fost solicitate unele precizări cu privire la asigurarea

protecţiei muncii pentru personalul Comisiei Naţionale pentru Controlul

Activităţilor Nucleare şi 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.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


	PROCES VERBAL

