
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie    Nr. 28/ 417 / 28  octombrie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de  26, 27 şi 28.10.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 26.10.2004 între orele 14,00 – 18,00, în

ziua de 27.10.2004 între orele 12,00 – 16,00  şi în ziua de 28.10.2004

între orele 9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea la

Convenţia Internaţională din 2001 privind controlul sistemelor

antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa

Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 5 octombrie 2001

( PLX 620/2004).

2. Reexaminarea, la cererea Preşedinţiei, a Legii privind

sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical.

3. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea,

în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru aderarea la Convenţia

Internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative

dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime

Internaţionale, la Londra la 5 octombrie 2001 ( PLX nr.620/2004).

GUEST
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Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , proiectul de lege are ca obiect aderarea României la Conferinţa

internaţională privind controlul sistemelor antivegetatie dăunătoare

utilizate la nave,  conferinţă care a adoptat Convenţia AFS.

Convenţia AFS a fost adoptată ca urmare a faptului că o serie de

studii şi cercetări ştiinţifice au arătat că anumite sisteme antivegetative

utilizate la nave, în special cele care conţin compuşi organostanici ce

acţionează ca biocide, prezintă un pericol considerabil de toxicitate.

Aceşti compuşi , care au provocat efecte cronice din punct de vedere

ecologic şi economic asupra organismelor marine importante, pot pune în

pericol sănătatea umană ca urmare a consumului alimentelor de origine

marină afectate, dacă nu se trece la eliminarea treptată a folosirii lor.

În temeiul Convenţiei AFS statele părţi se angajează să pună în

aplicare prevederile acesteia pentru a reduce sau elimina efectele

nefavorabile asupra mediului marin şi sănătăţii umane datorate sistemelor

antivegetative şi să promoveze dezvoltarea continuă a unor sisteme

antivegetative alternative eficiente, care să nu prezinte pericol pentru

mediu.

Potrivit prevederilor din anexa la Convenţia AFS de la 1 ianuarie

2003 navelor nu trebuie să li se mai aplice sau reaplice sisteme

antivegetative care conţin compuşi organostanici care acţionează ca

biocide, iar de la 1 ianuarie 2008 navele, fie nu trebuie să aibă aceşti

compuşi aplicaţi pe corp, fie trebuie să aibă un strat de protecţie care să

formeze o barieră faţă de aceşti compuşi depuşi anterior pe corp.

Consecinţă imediată a conferinţei AFS, Comisia Uniunii

Europene a adoptat Directiva nr.2002/62/EC, prin care s-au adăugat la

lista restricţiilor asupra pieţei şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate

periculoase.

Până la intrarea în vigoare pe plan internaţional a Convenţiei AFS,
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prin Regulamentul CE nr.782/2003 al Parlamentului European şi

Consiliului se introduce cu data de 1 iulie 2003 interzicerea aplicării sau

reaplicării compuşilor organostanici care acţionează ca biocide la navele

care arborează pavilionul unui stat membru, precum şi la navele care nu

arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene , dar care

operează sub autoritatea unui stat membru al Uniunii Europene .

Regulamentul CE nr.782/2003 reiterează prevederile Convenţiei

AFS pentru a impune respectarea în cadrul Uniunii Europene a

prevederilor acesteia, anterior ratificării ei, de către statele membre şi

anterior intrării în vigoare a acesteia pe plan internaţional şi introduce

dispoziţii necesare privind inspecţia şi certificarea navelor.

În urma  dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, acordarea

avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru aderarea la

Convenţia Internaţională din 2001 privind controlul sistemelor

antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa

Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 5 octombrie 2001

( PLX 620/2004), în forma adoptată de către Senat.

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în discuţie,  la

cererea Preşedinţiei, cererea de reexaminare a Legii privind sănătatea

reproducerii şi reproducerea umană asistată medical.

În urma dezbaterilor ce au urmat comisia a hotărât, în

unanimitate, adoptarea legii cu o serie de amendamente care vizează

următoarele:

- femeia gravidă, inclusiv adolescentele şi tinerele care au

capacitate de consimţământ , au dreptul la întrerupere voluntară a sarcinii

în condiţii de siguranţă, fără consimţământul părinţilor sau al tutorilor

legali, după o prealabilă consiliere;
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- în situaţii speciale, precum interdicţie judecătorească sau

incapacitate de exprimare a gravidei din diverse motive, este necesar

acordul părinţilor, al tutorilor legali sau , în lipsă, a unei comisii medicale;

- donarea de gameţi este liber consimţită şi anonimă pentru

ambele sexe;

- provenienţa donatorilor din rândul cuplurilor care au deja

copii,  trebuie eliminată din textul legii întrucât este discriminatorie;

- în situaţii în care sănătatea mamei sau a produsului de

concepţie sunt puse în pericol, mama purtătoare sau surogat trebuie

consiliată cu privire la riscurile care decurg din păstrarea sarcinii, în

vederea acceptării întreruperii terapeutice a sarcinii;

- obinerea unei hotărâri judecătoreşti, pe baza unui dosar, care

să stea la baza întocmirii certificatului de naştere al copilului.

În continuare, comisia a hotărât elaborarea raportului asupra Legii

privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, cu

amendamentele aprobate.

La finalul lucrărilor, comisia a mai discutat şi alte probleme privind

activitatea curentă a comisiei.

Din numărul total al  membrilor comisiei (16) a absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grupul Parlamentar al PSD).

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


