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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                     Bucureşti,28.02.2002
                     Nr.23/37/2002

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2002 privind unele
măsuri de ajutor pentru asigurarea  condiţiilor minime de subzistenţă a
echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru
menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE
S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa, în
vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii, primit cu
actul 61 din 18 februarie 2002.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie
2002, în forma propusă de iniţiator.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele transmise de:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

                        p.PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,

                           Ioan Bivolaru                                     Cristian Buzea
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea
condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul unor

nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor
nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum şi alocarea

unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa, în vederea
achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii

În conformitate cu prevederile art.89 şi art.107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată

pentru avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2002

privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea  condiţiilor minime de

subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi

pentru menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M.

ROMLINE S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval

Constanţa, în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia

muncii, primit cu actul nr.61 din 18 februarie 2002.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în forma prezentată

de Guvern, în şedinţa din 7 februarie 2002.
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În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 27 februarie 2002 şi a hotărât, cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri, să

avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise prezentate în

anexă.

Amendamentele comisiei se referă la:

- precizarea în art.2 a echipamentelor care se achiziţionează de

către Şantierul Naval Constanţa;

- completarea art.3 cu modalitatea de recuperare a fondurilor de la

CNM ROMLINE S.A. şi de la Şantierul Naval Constanţa.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

                       p.PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,

                          Ioan Bivolaru                                     Cristian Buzea

Expert,
Daniel Bădina
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Anexa

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de
ajutor pentru asigurarea  condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de

transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum şi
alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa, în vederea achiziţionării de echipamente individuale de

protecţia muncii

Nr.
crt.

Text OUG nr.3/2002
adoptat de Senat

Amendamente admise Motivaţie

0 1 2 3
1. LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de
ajutor pentru asigurarea  condiţiilor minime de
subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul

unor nave maritime de transport şi pentru
menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în

patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum şi
alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval

Constanţa, în vederea achiziţionării de
echipamente individuale de protecţia muncii

Nemodificat
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0 1 2 3
2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.3 din 24 ianuarie 2002 privind
unele măsuri de ajutor pentru asigurarea
condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor
ambarcate la bordul unor nave maritime de
transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor
nave aflate în patrimoniul Companiei de
Navigaţie Maritimă ROMLINE S.A., precum şi
alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval
Constanţa, în vederea achiziţionării de
echipamente individuale de protecţia muncii,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.55 din 25 ianuarie 2002.

Nemodificat

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea
condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor

ambarcate la bordul unor nave maritime de
transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor

nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE
S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru

Şantierul Naval Constanţa, în vederea
achiziţionării de echipamente individuale de

protecţia muncii

Nemodificat
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0 1 2 3

4. Art.1. - În vederea conservării valorii garanţiilor
constituite asupra unor active bancare (nave
comerciale), se aprobă utilizarea sumei de 40.000
USD, pentru asigurarea condiţiilor minime de
subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul
navelor STAR şi LISA M şi pentru menţinerea în
siguranţă a acestor nave, aflate în patrimoniul
C.N.M. ROMLINE S.A..

Nemodificat

5. Art.2. - În vederea administrării unor active
bancare (creanţe neperformante) deţinute de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare asupra Şantierului Naval Constanţa, se
aprobă utilizarea sumei de 10 miliarde lei pentru
achiziţionarea de echipamente individuale de
protecţia muncii.

Articolul 2 va avea următorul cuprins.
Art.2. - În vederea administrării unor active
bancare (creanţe neperformante) deţinute
de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare asupra Şantierului Naval
Constanţa, se aprobă utilizarea sumei de 10
miliarde lei pentru achiziţionarea de
echipamente speciale de lucru şi de
protecţia muncii în tancuri petroliere.

Precizarea echipamentelor
care se vor achiziţiona de
către Şantierul Naval
Constanţa.

6. Art.3. - Sumele prevăzute la art.1 şi art.2 se vor
aloca de către Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare din bugetul propriu de venituri

Art.3. - Sumele prevăzute la art.1 şi art.2 se
vor aloca de către Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare din

Prevedere pentru stabilirea
recuperării sumelor alocate
celor două societăţi.
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0 1 2 3
şi cheltuieli pentru anul 2002. Aceste sume se vor
repartiza prin Convenţii închiate cu societăţile
beneficiare şi se justifică de acestea pe bază de
decont de cheltuieli.

bugetul propriu de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2002. Aceste sume se vor
repartiza şi se vor recupera pe baza
Convenţiilor închiate cu societăţile
beneficiare şi se justifică de acestea pe
bază de decont de cheltuieli.

7. Art.4. - Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare va controla modul de utilizare
a sumelor aprobate potrivit art.1 şi 2.

Nemodificat

                                          p.PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,
                                            Ioan Bivolaru                                                                       Cristian Buzea

                                                                RAPORTORI:

Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU           Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep.Marin Anton - PNL                Dep.Anca Boagiu - PD
Dep.Aurel Daraban - PSD-SDU                     Dep.Cristian Buzea - PRM
Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR
Dep.Ion Rădoi - PSD-SDU Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU
Dep.Pavel  Târpescu - PSD-SDU Dep. Ioan Miclea - PRM

Expert: Daniel Bădina


