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Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/354/ 27 august 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de  26  şi 27.08.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 26.08.2003  între orele 9,00 � 14,00, iar în ziua de

27.08.2003 între orele 14,00 � 16,30  , având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană,

prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la

11 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul

României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă

acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru

măsura Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor uzate în

scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi

protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România, semnat la Bruxelles la 22

decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001.

2. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind statutul

medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii.
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La primul punct al ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege

pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi

Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august

2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit

între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară

nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de

Preaderare pentru măsura Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al

apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii

apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România, semnat la Bruxelles la

22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001, care face parte din Programul

ISPA în România şi se derulează în perioada 2002 � 2006.

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, să acorde aviz

favorabil, în forma prezentată de Guvern , deoarece proiectul de lege are ca

obiect de reglementare ratificarea Amendamentului nr.2 la Memorandumul

încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană pentru primirea de

asistenţă nerambursabilă în vederea efectuării unor lucrări în domeniul calităţii

apei şi a protecţiei mediului. Întrucât este vorba de modificarea unui tratat care a

fost ratificat prin lege, este necesară ratificarea acestui proiect de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind statutul medicului de medicina muncii şi organizarea

serviciilor de medicina muncii.

Dezbaterile generale s-au referit, în principal la următoarele:

- necesitatea corelării propunerii legislative cu Legea nr.346/2002

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- îmbunătăţiri cu privire la structura şi sistematizarea normelor

propuse, precum o sistematizare a capitolelor pentru a corespunde conţinutului

acestora;

- definirea unor noţiuni şi concepte pe care le instituie şi cu care
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operează prezenta reglementare;

- folosirea unor terminologii unitare pe tot parcursul propunerii

legislative.

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi, fiind absent motivat

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

p.PREŞEDINTE,

DR.OVIDIU BRÎNZAN


	Comisia pentru Sanatate si Familie	                       Nr. 28/354/ 27 august 2003

