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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                Bucureşti, 10.01.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 08-10.01.2001

Conform programuului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
industrii şi servicii şi-a desfăşurat activitatea în zilele de 8, 9 şi 10 ianuarie 2001.

În urma analizei următoarelor acte normative:
1. 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 nov.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.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea
măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4
noiembrie 1993 de către Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.107/2000 pentru ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenţia
internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi
efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) şi
a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart
(Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la această
convenţie, la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare,
adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii al Organizaţiei Maritime
Internaţionale.
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din
1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie
1974.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr.147/1976 privind standardele minime
la bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la această convenţie.

7. Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), adoptată la a 43-a
sesiune a Conferinţei Generale a acesteia la 1 octombrie 1999.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

La lucrările comisiei au luat parte şi reprezentanţi ai Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Comisiei Naţionale pentru
Controlul Activităţilor Nucleare şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

S-au avizat toate actele normative discutate şi s-au transmis rapoarte
favorabile la Biroul Permanent pentru dezbatere şi avizare în plenul Camerei
Deputaţilor, în forma prezentată de Senat.

9. La ultimul punct al ordinii de zi - "Diverse" - au avut loc discuţii
legate de:

- Regulamentul Comisiei pentru industrii şi servicii;
- constituirea echipelor de raportori la proiectele de lege care au fost

repartizate comisiei noastre.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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