
1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 09.01.2001
          Nr. 83/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm alăturat raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi
acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la
Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la
Londra la 5 aprilie 1966 şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru
prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra
la 17 februarie 1978.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi

echilibru ecologic;
- Comisia pentru politică externă;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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RAPORT

asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor

amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii

omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia

internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5

aprilie 1966 şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea

poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat

la Londra la 17 februarie 1978

Cu adresa nr.89 din 21 martie 2000, în conformitate cu prevederile

art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Preşedintele Camerei Deputaţilor

a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea în fond a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind

aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia

internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la

Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor

de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 şi la Convenţia internaţională

din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul

încheiat la Londra la 17 februarie 1978.
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În urma examinării proiectului sus-menţionat, în şedinţa din

09.01.2001, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind

aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia

internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la

Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor

de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 şi la Convenţia internaţională

din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul

încheiat la Londra la 17 februarie 1978, în forma adoptată de Senat.

Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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